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เหตุผลและความจ าเปน็ 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐ ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 
โครงการเพิ่มเติม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง 

   การพัฒนาด้านการศึกษา 

   - แผนงานการศึกษา    จ านวน    1 โครงการ  หน้าที่ 3 

  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    3 โครงการ  หน้าที่ 4 - 6 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ     
   การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 

   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 7 - 8 

  การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 9 

   - แผนงานการศึกษา    จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 10 - 11 

   - แผนงานสาธารณสุข    จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 12 - 13 

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    6 โครงการ หน้าที่ 14 - 18 
  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 19 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การพัฒนาด้านการคมนาคม 

   - แผนงานการศึกษา   จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 20 

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 21 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน    5 โครงการ หน้าที่ 22 – 26 
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  การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 27 - 28 
 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง 

  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 

   - แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 29 - 30 

  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 31 - 34 

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    4 โครงการ หน้าที่ 35 - 41 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ 
   - แผนงานการศึกษา   จ านวน   1  โครงการ หน้าที่ 42 
  การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน   1 โครงการ หน้าที่ 43 - 44 

โครงการเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ     
   การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 45 - 52  
   - แผนงานการศึกษา   จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 53 - 57 

   - แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 58 - 70  
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    2 โครงการ หน้าที่ 71 - 81  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน   1  โครงการ หน้าที่ 82 - 84 
 
 
 

   
 



 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 
 
 
 

 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการหอ้งเรียน เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศ  - จัดซ้ือส่ือการเรียน - - 500,000 - - ครูและนักเรียนมีส่ือ นักเรียนสามารถใช้ กองการศึกษา
พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการส่ือสารภายใน การสอนเสริมทักษะภาษาองักฤษ การเรียนการสอนไปใช้ ภาษาในการติดต่อ รร.ท.2

หอ้งเรียนโดยใช้นวัตกรรม  - จัดซ้ือจอ แอลอดีี ระบบสัมผัส ในกิจกรรมการเรียน ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ รร.ท.4
และส่ืออเิล็กทรอนคิต่างๆ  - จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม การสอนได้อย่างทั่วถึง ความคิดได้อย่างมี
เพื่อการบรูณาการ ไมโครโฟนแบบไร้สาย และมีประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพ
การเรียนการสอนภายใน  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 1kVA เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
หอ้งใหก้้าวไกล  - จัดซ้ือส่ือภาษาองักฤษพื้นฐาน

ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 จ านวน
1 ชุด ราคา 250,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 4
จ านวน 1 ชุด
ราคา 250,000 บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จ้างเหมาด าเนนิการจัดท าระบบ - - 5,000,000 5,000,000 - บอ่บ าบดัน  าเสีย 4 บอ่ การบ าบดัน  าเสียมี กองช่าง
ระบบบอ่บ าบดัน  าเสีย การท างานของระบบ บ าบดัน  าเสีย จ านวน 4 บอ่ มีคุณภาพน  าดีมาก ระบบการท างาน สุขาภบิาล
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย บ าบดัน  าเสียในบอ่บ าบดั ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ยิ่งขึ นร้อยละ 90 แต่ละบอ่มีประสิทธภิาพ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ และท าใหน้  าในบอ่บ าบดั ของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มากขึ นและน  าในบอ่

น  าเสียมีคุณภาพดีมาก บ าบดัน  าเสียมีคุณภาพ
ยิ่งขึ น น  าดีมากยิ่งขึ น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการก่อสร้างรั ว เพื่อใหส้ถานที่ก าจัดขยะ ก่อสร้างรั วรอบสถานที่ก าจัด - - 4,000,000 4,000,000 - หน่วยงาน/ประชาชน/ 1.สถานที่ก าจัดขยะมูล กองช่าง
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย มลูฝอยของเทศบาลเมอืง ขยะมูลฝอย พื นที่ 108 ไร่ บคุคลทั่วไปได้ทราบ ฝอยมอีาณาเขตที่ชัดเจน สุขาภบิาล
ของเทศบาลเมือง เพชรบรูณ์มีรั วรอบขอบ 2 งาน 81 ตารางวา อาณาเขตของสถานที่ มีระเบยีบสวยงาม
เพชรบรูณ์ ชิดและมอีาณาเขตติดต่อ ก าจัดขยะของเทศบาล 2.ขยะไม่ปลิวไปสร้าง

ที่ชัดเจนเปน็ระเบยีบ เมอืงเพชรบรูณ์ และขยะ ความสกปรกและสร้าง
สวยงามและแก้ไขปญัหา ไม่ปลิวไปสร้างความ ความเดือดร้อนใหแ้ก่
ขยะปลิวสร้างความสกปรก สกปรกและความเดือดร้อน ประชาชนที่อยู่บริเวณ
และความเดือดร้อนให้ ใหแ้ก่ประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียง
แก่ประชาชนที่อยู่ใน บริเวณใกล้เคียงและไม่ 3.ไมม่กีารลักลอบทิ งขยะ

บริเวณใกล้เคียง และ มีผู้ที่มิได้รับอนุญาตมา 4.ทรัพย์สินของทาง
สามารถป้องกนัการลักลอบ ลักลอบทิ งขยะ เป็นสถาน ราชการมคีวามปลอดภยั

การทิ งขยะจากผู้ที่มไิด้รับ ที่ก าจัดขยะมูลฝอยมี มากยิ่งขึ น
อนุญาต เปน็สถานที่ มาตรฐานมากขึ น 5.เปน็สถานที่ก าจัดขยะ
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได้ ร้อยละ 90 มูลฝอยที่มีมาตรฐาน
มาตรฐานเปน็พื นที่ เปน็ที่รู้จักของหนว่ยงาน

เหมาะสมและมีศักยภาพ อื่นและประชาชนมาก
มากยิ่งขึ น ยิ่งขึ น

3 กอ่สร้างหอ้งน  า ชาย-หญิง เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานบน ก่อสร้างหอ้งน  า ชาย-หญิง - - 500,000 500,000 - ผู้ปฏบิติังานมีหอ้งน  าใช้ บริเวณสถานที่ก าจัด กองช่าง
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย มีสุขลักษณะที่ดีมาก ขยะมูลฝอยมีหอ้งน  า สุขาภบิาล
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีหอ้งน  า ชาย-หญิงได้ใช้ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ยิ่งขึ น เพยีงพอต่อผู้ปฏบิติั
 อ านวยความสะดวก จ านวน 8 หอ้ง 1 หลัง หน้าที่และผู้มาติดต่อ

มีความเปน็อยู่ที่ดี (รายละเอียดตามแบบแปลน งานได้รับความสะดวก
เกิดขวญัก าลังใจในการ แผนผังเทศบาลก าหนด) มากยิ่งขึ น
ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการปรับปรุงติดต้ัง เพื่อปอ้งกันเคร่ืองออก จ้างเหมาปรับปรุงติดต้ัง - - - 250,000 - ประชาชนมีสถานที่ไว้ ประชาชนได้รับความ กองสวสัดิการ
หลังคาเคร่ืองออก ก าลังกายใหอ้ยู่ในสภาพดี หลังคาเคร่ืองออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย สะดวก มีสถานที่ไวใ้ช้ สังคม
ก าลังกาย พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ได้ตลอดเวลา (ทกุฤดู) ส าหรับออกก าลังกายได้

ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา (ทกุฤดูกาล) (หมู่บา้นมั่นคง) และเคร่ืองออกก าลังกาย ตลอดเวลา (ทุกฤดูกาล)

(หมู่บา้นมั่นคง) มีสภาพดีพร้อมใช้งาน และเคร่ืองออกก าลังกาย

ได้ตลอดเวลา มสีภาพดีพร้อมใช้งาน

ได้ตลอดเวลา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

2 ก่อสร้างหลังคาคลุม เพื่อปอ้งกนัเคร่ืองออกก าลัง จ้างเหมาก่อสร้างหลังคา - - - 145,000 - ประชาชนมีสถานที่ไว้ ประชาชนได้รับความ กองสวสัดิการ
เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย กายใหอ้ยู่ในสภาพดี พร้อม คลุมเคร่ืองเล่นออกก าลัง ส าหรับออกก าลังกาย สะดวก มีสถานที่ไวใ้ช้ สังคม
ภายในพื้นที่ที่ท าการ ใช้งานได้ตลอดเวลา กายภายในพื้นที่ที่ท าการ ได้ตลอดเวลา (ทกุฤดู) ส าหรับออกก าลังกาย
ชุมชนเก้าดาวพฒันา (ทกุฤดูกาล) ชุมชนเก้าดาวพฒันา และเคร่ืองออกก าลังกาย ได้ตลอดเวลา

ขนาดหลังคา 6.00x20.00 มีสภาพดี พร้อมใช้งาน (ทกุฤดูกาล) และเคร่ือง
ม. พื้นที่หลังคารวมไมน่อ้ย ได้ตลอดเวลา ออกก าลังกายมีสภาพดี
กวา่ 120.00 ตร.ม. พร้อมใช้งานได้ตลอด

เวลา
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อใหอ้าคารหอ้งประชุม ด าเนนิการจ้างเหมาซ่อมแซม  -  - 500,000  -  - ประชาชน หน่วยงาน หอ้งประชุมชาญอนุสรณ์ ส านักปลัด
อาคารหอ้งประชุมชาญ ชาญอนุสรณ์อยู่ในสภาพที่ดี อาคารหอ้งประชุมชาญ ของรัฐ มีความพงึพอใจ ได้รับการซ่อมแซมให้ เทศบาล
อนุสรณ์ พร้อมใหบ้ริการและ อนุสรณ์ สามารถใช้บริการ อยู่ในสภาพดี พร้อมให้

ปลอดภยั ตาม ปร.4 ปร.5 และแบบ หอ้งประชุมชาญอนุสรณ์ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

แปลนแผนผังเทศบาลก าหนด ได้อย่างปลอดภยัเพิ่มขึ้น และปลอดภยั

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ จัดซ้ือ รถโดยสาร (รถตู้)  -  - 1,364,000  -  - มีครุภณัฑ์ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่มีครุภณัฑ์ กอง
(รถตู้) ต่อการปฏบิติังานของ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ที่ใช้ในการปฏบิติังาน เพื่อใช้ปฏบิติังาน การศึกษา

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ปริมาตรกระบอกสูบ ได้รวดเร็วและสามารถ อย่างเพยีงพอและ
และการใหบ้ริการนักเรียน ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น สามารถปฏบิติังานได้
โรงเรียนในสังกัดเปน็ไป หรือก าลังเคร่ืองยนต์ ร้อยละ 90 อย่างรวดเร็วและมี
อย่างมีประสิทธภิาพ สูงสุดไมต่่ ากว่า 90 กโิลวัตต์ ประสิทธภิาพ

จ านวน 1 คัน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการจัดซ้ือรถยนต์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ จัดซ้ือ รถยนต์โดยสาร  -  - 2,500,000  -  - มีครุภณัฑ์ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่มีครุภณัฑ์ กอง
โดยสารชนิดปรับอากาศ ต่อการปฏบิติังานของ ชนดิปรับอากาศ (รถมนิบิสั) ที่ใช้ในการปฏบิติังาน เพื่อใช้ปฏบิติังาน การศึกษา
(รถมินิบสั) เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ตัวรถชนดิ 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ ได้รวดเร็วและสามารถ อย่างเพยีงพอและ

และการใหบ้ริการนักเรียน ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุด เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น สามารถปฏบิติังานได้
โรงเรียนในสังกัดเปน็ไป ไม่น้อยกวา่ 175 แรงม้า ร้อยละ 90 อย่างรวดเร็วและมี
อย่างมีประสิทธภิาพ มีขนาดความจุผู้โดยสาร ประสิทธภิาพ

ไม่น้อยกวา่ 20 ที่นั่ง
จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ เพื่อใหม้วีัสดุครุภณัฑ์ในการ จัดซ้ือรถยนต์เปน็รถบรรทกุ - - 715,000 - - การปฏบิติังานและ การปฏบิติังานของ ฝ่ายบริการ
(ดีเซล) ของฝ่ายบริการ ปฏบิติังานของพนกังานและ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร การจัดบริการใหแ้ก่ พนักงานในการให้ สาธารณสุข
สาธารณสุข การบริการประชาชนทาง กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ประชาชนเขตเทศบาล บริการประชาชน กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขใหเ้ปน็ไป ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ เปน็ไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและมี
ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110 กโิลวตัต์ รวดเร็วเรียบร้อยและ ประสิทธภิาพ
และมีประสิทธภิาพ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมชี่อง มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

วา่งด้านหลังคนขับ (CAB) ร้อยละ 90
จ านวน 1 คัน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับตัวชี้วัด (KPI)

2 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้วีัสดุครุภณัฑ์ในการ จัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมีชนิด - - 500,000 - - การปฏบิติังานและ ประชาชนในเขต ฝ่ายบริการ
การเกษตรฝ่ายบริการ ปฏบิติังานของพนกังานและ ฝอยละออง (ULV) การจัดบริการใหแ้ก่ เทศบาลได้รับการ สาธารณสุข
สาธารณสุข การบริการประชาชนทาง แบบติดต้ังบนรถยนต์ ประชาชนเขตเทศบาล ดูแลด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขใหเ้ปน็ไป จ านวน 1 เคร่ือง ได้มีสุขภาพร่างกาย และมสุีขภาพสมบรูณ์

ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย สมบรูณ์แข็งแรงและ แข็งแรง
และมีประสิทธภิาพ ได้รับการบริการด้าน

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

13



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบ - - - 38,000 - การปฏบิติังานมี พืน้ทีรั่บผิดชอบสะอาด งานก าจัดขยะ
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ความสะดวก รวดเร็วในการ ข้อแข็ง เปน็เคร่ืองตัดหญ้า ประสิทธภิาพและ และการปฏบิติังานได้ มูลฝอยฯ

ปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ แบบสะพาย เคร่ืองยนต์ รวดเร็วเพิ่มขึ้น รวดเร็ว ประหยัดเวลา กองสาธารณสุข
ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า ร้อยละ 85 บา้นเมอืงเปน็ระเบยีบ

ปริมาตรกระบอกสูบไมน่อ้ย เรียบร้อยและน่าอยู่
กวา่ 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ
9,500 บาท

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ เพื่อใหม้วีัสดุครุภณัฑ์ในการ จัดซ้ือรถยนต์เปน็รถบรรทกุ - - - 2,500,000 - การปฏบิติังานและ การปฏบิติังานของ งานก าจัดขยะ
(ดีเซล) (รถบรรทกุน้ า) ปฏบิติังานของพนกังานและ (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า การจัดบริการใหแ้ก่ พนักงานในการให้ มูลฝอยฯ
ของฝ่ายบริหารสาธารณสุข การบริการประชาชนทาง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ประชาชนเขตเทศบาล บริการประชาชน กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขใหเ้ปน็ไป กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 เปน็ไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและมี
ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ รวดเร็วเรียบร้อยและ ประสิทธภิาพ
และมีประสิทธภิาพ สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์ มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จุน้ าไม่น้อยกวา่ 6,000 ร้อยละ 90
ลิตร จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 02

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 โครงการจัดซ้ือรถตักหน้า เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง - - 3,300,000 3,300,000 - การปฏบิติังานของ สามารถปฏบิติังาน กองช่าง
ขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน เจา้หน้าทีส่ะดวกและคล่องตัว ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ เจา้หน้าทีม่ีประสิทธภิาพ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

4 ล้อ รวดเร็วในการปฏบิติังาน เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มากยิ่งขึ้นร้อยละ 80 คล่องตัวแบบครบวงจร

แบบครบวงจรได้อย่างมี มีก าลังไม่น้อยกวา่ 90 แรงม้า

ประสิทธภิาพมากขึ้น จ านวน 1 คัน

4 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีเคร่ืองมือ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ - - 500,000 500,000 500,000 การปฏบิติังานของ การปฏบิติังานของ กองช่าง
ก่อสร้าง เคร่ืองใช้ในการปฏบิติังาน (ขนาดเล็ก) พร้อมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่บอ่ก าจัด เจ้าหน้าที่กองช่าง สุขาภบิาล

ที่บอ่ก าจัดขยะได้อย่างมี จ านวน 1 คัน ขยะรวดเร็วมี สุขาภบิาลสามารถ
ประสิทธภิาพ ประสิทธภิาพมากขึ้น ปฏบิติังานได้รวดเร็ว

ร้อยละ 80 และมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์อื่น เพื่อช่วยบ าบดัน้ าเสียภาย จัดซ้ือชุดบ าบดัน้ าเสีย - - 500,000 500,000 500,000 น้ าเสียหลังผ่านการ ระบบบ าบดัน้ าเสีย กองช่าง
ในบอ่บ าบดัใหม้ีคุณภาพดี จ านวน 1 ชุด บ าบดัเปน็ไปตาม มีประสิทธภิาพ สุขาภบิาล
และประสิทธภิาพเปน็ไป มาตรฐานคุณภาพ น้ าเสียผ่านการบ าบัด

ตามมาตรฐานน้ าทิ้ง น้ าทิ้งได้ ร้อยละ 80 ได้มาตรฐานคุณภาพ

ดีขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 ปรับปรุงอาคารบา้นพกั เพื่อเปน็ที่พกัอาศัยของ ปรับปรุงอาคารบา้นพกั - - 500,000 500,000 - อาคารบา้นพกั อาคารบา้นพกั กองช่าง
พนักงาน (อาคาร 2) พนักงานซ่ึงอยู่ปฏบิติัหน้าที่ ของพนักงานสถานที่ก าจัด (อาคาร 2 ) ของ (อาคาร 2) มีสภาพที่ สุขาภบิาล
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย (อาคาร 2) พนักงานมีสภาพที่ดี ดีเกิดความสะอาด
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ขึ้นผู้ปฏบิติังานมีความ เรียบร้อย เปน็ขวญั

จ านวน 1 หลัง  6 หอ้งพกั เปน็อยู่ที่ดีและท าให้ และก าลังใจใหผู้้ปฏบิัติ

(รายละเอยีดตามแบบแปลน การปฏบิติัหน้าที่ หน้าที่สถานที่ก าจัด
แผนผังเทศบาลก าหนด) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขยะมูลฝอยท าใหก้าร

ปฏบิติัหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือกล้อง เพื่อรักษาความปลอดภยั จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์ - - - 500,000 - ระบบรักษาความ ระบบรักษาความ กองสวสัดิการ
โทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) และปอ้งกันทรัพย์สินของ วงจรปดิ (CCTV) รวม ปลอดภยัและปอ้งกัน ปลอดภยัและปอ้งกัน สังคม

ประชาชนมิใหเ้กิดการ อุปกรณ์ติดต้ังบริเวณ ทรัพย์สินของ ทรัพย์สินของ
สูญหาย ชุมชนที่ 1 ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ประชาชนดีมากขึ้น ประชาชนดีมากขึ้น
นารีพฒันา (หมู่บา้นมั่งคง) (หมู่บา้นมั่นคง) ร้อยละ 80

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการก่อสร้าง เพือ่ใหม้ีทางเดินเขา้โรงเรียน กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้าพร้อม - - 500,000 - - ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนมีหลังคากันแดด กองการศึกษา
หลังคาคลุมทางเทา้ มีหลังคากันแดดกันฝน ทางเทา้ ค.ส.ล. ภายในโรงเรียน มีความสะดวกในการ กันฝนที่ดีไวใ้ช้ในสถานที่ รร.ท.4
พร้อมทางเทา้ ค.ส.ล. ส าหรับประชาชนในชุมชน เทศบาล 4 (บา้นไทรงาม) สัญจรไปมามีหลังคา ราชการส าหรับนักเรียน
ภายในโรงเรียน นักเรียนและครู 1.งานก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล. กันแดดกันฝน และประชาชนในชุมชน
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) หนา 0.10 ม. ความกว้าง 1.00 ม.

ความยาวรวม 136.00 ม.
คิดเปน็พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
136.00 ตร.ม.
2.งานก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเทา้กวา้ง 2.00 ม.
ยาว 136.00 ม. จ านวน 56 ฐาน

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          เปา้หมาย         
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

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

1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพื่อใหก้ารขนส่งขยะมี 1.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. - - 500,000 500,000 - หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาครัฐ และ กองช่าง
ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายใน ประสิทธภิาพ และความ หนา 0.15 ม. ความกวา้งเฉล่ีย ภาคเอกชน พงึพอใจได้ ภาคเอกชนได้รับความ สุขาภบิาล
บอ่ก าจัดขยะมลูฝอยของ สะดวกปลอดภยัในการ 6 เมตร ความยาวเฉล่ีย 128 รับการอ านวยความ สะดวกและรวดเร็ว
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ คมนาคมคล่องตัวมากยิ่ง เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่ สะดวกและปลอดภยัใน ในการขนส่งขยะเข้า
ระยะที่ 2 ขึ้น 768 ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม การขนส่งขยะเข้าไปใน บอ่ขยะได้ดีมากขึ้น

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด) บริเวณบอ่ขยะได้เปน็
2.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. อย่างดีมากยิ่งขึ้น
หนา 0.15 ม.ความกว้างประมาณ ร้อยละ 80
4 เมตร ความยาวประมาณ 30
เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกวา่
120 ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย         

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

1 กอ่สร้างถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก  - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. - - 262,000 - - ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมระบบ ความปลอดภยัใหแ้ก่ หนา 0.15 เมตร ความกวา้ง พร้อมระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในการ
ระบายน้ า ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน ประมาณ 3.00 เมตร ความยาว มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคมและน้ าไม่ทว่ม
ซอยเพชรเจริญ 25 การสัญจรไป-มา และน้ า 67 เมตร คิดพื้นที่ท าการรวมไม่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ขังผิวจราจร รวมถึง

ไม่ทว่มขังบริเวณบา้นพกั น้อยกวา่ 185 ตารางเมตร ร้อยละ 85 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ
อาศัยของชุมชน (หกัพื้นที่บอ่พกัแล้ว) ชุมชนในพื้นที่

 - งานระบบระบายน้ า วางทอ่
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. จ านวน 9 บอ่ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก  - เสริมผิวจราจรแอสฟสัติก - - 500,000 - - ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนซอยกาแลคซ่ี และปลอดภยัใหก้ับ คอนกรีต หนาประมาณ 0.05 มีระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในด้าน
(ชุมชน 16 เพชรพัฒนา) ประชาชนในพื้นที่ในการ เมตร กวา้งประมาณ 5 เมตร มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคม-ขนส่ง

คมนาคม-ขนส่ง ความยาวรวม 340 เมตร พื้นที่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ท าการรวมไม่น้อยกวา่ 1,680 ร้อยละ 85
ตารางเมตร (หกัพื้นที่บอ่พกัแล้ว)
 - เสริมขอบบอ่พกั ค.ส.ล.
จ านวนรวม 50 บอ่
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 ปรับปรุงเสริมผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก  - เสริมผิวจราจรแอสฟสัติก - - 500,000 - - ถนนรอบอาคารหอโบราณ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ กองช่าง
ถนนรอบอาคาร และปลอดภยัใหก้ับ คอนกรีต หนาประมาณ 0.05 คดีเพช็รบรูณ์อินทราชัย ความสะดวกปลอดภยั
หอโบราณคดีเพช็รบูรณ์ ชุมชนและนกัทอ่งเที่ยวที่มา เมตร กวา้งและยาวผันแปรตาม มีความมั่นคงแข็งแรงได้ มีภมูิทศัน์ที่สวยงามและ
อินทราชัย (ชุมชน 7 เที่ยวชมงานศิลป์,วัฒนธรรม พื้นที่จริง รวมพื้นที่ท าการไม่น้อย มาตรฐานเพิ่มขึ้น นักทอ่งเที่ยวมาเที่ยวชม
เพชรนิกรบ ารุง) ในอาคาร ฯ กวา่ 1,970 ตารางเมตร พร้อม ร้อยละ 85 มากขึ้น

งานปรับแต่งผิวทางเดิม
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 ปรับปรุงถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก  - ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. - - 1,165,000 - - ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ค.ส.ล. พร้อมระบบ และปลอดภยัใหก้ับชุมชน ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง มีระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในการ
ระบายน้ า ในพื้นที่ ปอ้งกันน้ าทว่มขัง ประมาณ 11.50 เมตร ความยาว มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคมและน้ าไม่ทว่ม
ซอยเทพาพฒันา 7 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ ประมาณ 95 เมตร รวมพื้นที่ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ขังผิวจราจร รวมถึง
(ชุมชน 16 เพชรพัฒนา) ชุมชน ท าการไม่น้อยกวา่ 1,045 ตารางเมตร ร้อยละ 85 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ

(หกัพื้นที่บอ่พกั) ชุมชนในพื้นที่
 - งานระบบระบายน้ าวางทอ่
ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก

จ านวน 26 บอ่ (รวม 2 ฝ่ัง)
ความยาวรวมบอ่พกั 192 เมตร
(รวม 2 ฝ่ัง) 
 - งานตีเส้นผิวจราจร
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - งานเคร่ืองหมายจราจร
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)

5 ปรับปรุงถนนผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก  - ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. - - 251,000 - - ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ลูกรังเปน็ผิวจราจร และปลอดภยัใหก้ับชุมชน ความกวา้งประมาณ 5 เมตร มีระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในการ
ค.ส.ล. สายบา้นเด่น ในพื้นที่ ปอ้งกันน้ าทว่มขัง ความยาวประมาณ 80 เมตร มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคมและน้ าไม่ทว่ม
พฒันา (ด้านใน) บริเวณบา้นพกัอาศัยของ คิดเปน็พื้นที่ท าการรวมไมน่อ้ยกว่า มาตรฐานเพิ่มขึ้น ขังผิวจราจร รวมถึง
(ชุมชน 3 สะเดียงพัฒนา) ชุมชน 400 ตารางเมตร ร้อยละ 85 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ

(รายละเอียดตามแบบแปลน ชุมชนในพื้นที่
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงระบบระบาย เพื่ออ านวยความสะดวก  - วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. Ø - - 234,000 - - ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ความปลอดภยัใหแ้ก่ 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกั มีระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในการ
ซอยยายหลอง ชุมชนในพื้นที่ ปอ้งกัน ค.ส.ล. จ านวน 12 บอ่ ความยาว มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคมและน้ าไม่ทว่ม
(ชุมชน 4 ช้างเผือก น้ าทว่มขังบริเวณบา้นพกั รวมไม่น้อยกวา่ 97 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ขังผิวจราจร รวมถึง
พฒันา) อาศัยของชุมชน (รายละเอียดตามแบบแปลน ร้อยละ 85 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ

แผนผังเทศบาลก าหนด) ชุมชนในพื้นที่

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นระบบระบายน้้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นระบบระบายน้้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ก่อสร้างระบบระบาย เพื่ออ านวยความสะดวก  - วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. Ø - - 929,000 - - ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
น้ า ค.ส.ล. ซอยตาแปก และปลอดภยัใหก้ับชุมชน 0.40 เมตร พร้อมบอ่พกั มีระบบระบายน้ า สะดวกปลอดภยัในการ
(ชุมชน 2 คลองสาน ในพื้นที่ ปอ้งกันน้ าทว่มขัง ค.ส.ล. จ านวน 49 บอ่ ความยาว มีความมั่นคงแข็งแรงได้ คมนาคมและน้ าไม่ทว่ม
พฒันา) บริเวณบา้นพกัอาศัยของ รวมไม่น้อยกวา่ 394 เมตร มาตรฐานเพิ่มขึ้น ขังผิวจราจร รวมถึง

ชุมชน (รายละเอียดตามแบบแปลน ร้อยละ 85 บริเวณบา้นพกัอาศัยของ
แผนผังเทศบาลก าหนด) ชุมชนในพื้นที่
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ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



แบบ ผ. 02/1

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

1 เพิ่มศักยภาพพื้นที่ถนน 1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ 1.งานพื้นผิวปบูล็อก - - 15,000,000 15,000,000 - - ประชาชน (ผู้ซ้ือผู้ขาย) - ถนนคนเดินมีพื้นที่ กองคลัง
คนเดิน ทอ่งเที่ยวของจังหวดั แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป ณ สถานที่จัดกิจกรรม ส าหรับการจ าหน่าย
(ถนนคนเพด็ซะบนู) เพชรบรูณ์รูปแบบ พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ถนนคนเดินได้รับการ สินค้า การแสดงสินค้า

กิจกรรมถนนคนเดิน 8,200.00 ตร.ม. อ านวยความสะดวกและ เพิ่มมากขึ้นสามารถรอง
(ถนนคนเพด็ซะบนู) 2.งานติดต้ังไฟฟา้ ปลอดภยัปลอดภยัเปน็ รับนักทอ่งเที่ยวได้
2.จัดพื้นที่ถนนคนเดินใหม้ี แสงสวา่งเสา High Mast อย่างดียิ่ง มากขึ้น
พื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับ สูง 15.00 ม. พร้อมชุด - ประชาชนพงึพอใจใน - ประชาชนมีรายได้จาก
ประชาชน (ผู้ซ้ือ ผู้ขาย) ได้ โคมไฟฟา้ส่องสวา่ง การเพิม่พืน้ทีจ่ดักจิกรรม ผู้ซ้ือ นักทอ่งเที่ยวเพิ่ม
อย่างเพยีงพอ ถนนคนเดิน มากขึ้น
3.เพื่อความอ านวยความ - ประชาชน(ผู้ซ้ือผู้ขาย)
สะดวกและความปลอดภยั  มาร่วมกิจกรรม ถนนคน
แก่ประชาชน (ผู้ซ้ือ ผู้ขาย) เดิน (ถนนคนเพด็ซะบนู)

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.เพื่อใหป้ระชาชน (ผู้ขาย) เปน็จ านวนมากทกุ
 มีรายได้จากกิจกรรมถนน สัปดาหท์ี่จัดกิจกรรม
 คนเดินเพิ่มขึ้นตลอดปี
 มีความเปน็อยู่ที่ดี
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะ 1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ 1.งานอัฒจรรย์ทางน้ า - - 22,209,000 22,209,000 - 1.ประชาชน หน่วยงาน 1.ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว กองช่าง
หนองนารี ระยะที่ 2 ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.งานหอนาฬิกา-หอชมวิว เทศบาลฯ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐ

ใหส้วนสาธารณะหนองนารี 3.งานลานทา่น้ า และภาคเอกชน มาใช้ ภาคเอกชน พงึพอใจได้
เปน็แหล่งทอ่งเที่ยวที่มคีวาม 4.งานอาคารห้องน้ าสาธารณะ สวนสาธารณะหนองนารี รับการอ านวยความสะดวก

พร้อมทกุๆ ด้าน ประชาชน 5.งานศาลาพกัคอย เพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี ทุกๆ ด้านของสวนสาธารณะ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้สนใจเข้าเที่ยว 6.งานร้ัวคาวบอย 2.ประชาชนมีรายได้ หนองนารี
ดูงาน และเกิดประโยชน์ต่อ 7.งานปรับปรุงขยายผิวสะพาน จากการทอ่งเที่ยวเพิ่ม 2.การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ค.ส.ล. จ านวน 1 สะพาน มากขึ้น ของเทศบาลฯ ชุมชน 
ใช้ออกก าลังกาย พกัผ่อน 8.งานก่อสร้างสะพานลู่วิง่ หนว่ยงานภาครัฐ

หย่อนใจเป็นประจ า จัดกิจกรรม ข้ามฝายน้ าล้น ขนาด 2.00 ภาคเอกชนมปีระสิทธิภาพ

ต่างๆ งานประเพณีต่างๆ x17.00 ม. และขนาด มากยิ่งขึ้น
ของเทศบาลฯ และกิจกรรม 2.00x19.00 ม. จ านวน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
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แบบ ผ. 02/1

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

ของชุมชนเทศบาลเมือง 2 สะพาน
เพชรบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.งานก่อสร้างรางระบาย
2.ประชาชนได้รับความสะดวก น้ า ค.ส.ล.ภายในกวา้ง
และเกิดความปลอดภยัมาก 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.30-
ยิ่งขึ้น 0.50 ม. ความยาวไม่

น้อยกวา่ 38.00 ม.
พร้อมฝาปดิราง ค.ส.ล.

(รายละเอยีดตามแบบ

แปลนเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02/1

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

2 เพิ่มประสิทธภิาพการ 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ  - งานติดต้ังไฟแสงสวา่ง - - 5,880,000 5,880,000 - ประชาชน นักทอ่งเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เทศบาล กองช่าง
จราจรเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โมเดิล ความสูงรวม 6 ม. เข้ามาเยี่ยมชมแหล่ง เมืองเพชรบรูณ์ และ
ทอ่งเที่ยว ชุมชนที่ 1 ในการพฒันาโครงสร้าง ชนิดหลอด LED 120 วตัต์ ทอ่งเที่ยวบริเวณ นกัทอ่งเที่ยวมคีวามปลอด

นารีพฒันา พื้นฐาน เพื่อรองรับการขยาย จ านวน 142 ต้น (ในเขต ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ภยัเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ตัวด้านการทอ่งเที่ยว รวมทั้ง เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์) เปน็จ านวนมากขึ้นทกุปี ประชาชนนกัทอ่งเที่ยวมา

ตอบสนองนโยบายรัฐบาล  - งานค่าขนส่งและค่าแรง ประชาชนนักทอ่งเที่ยว เที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยวใน
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ ติดต้ังไฟแสงสวา่งชนิด มคีวามปลอดภยัมากขึ้น ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา
แหง่ชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ หลอด LED ประชาชนมีรายได้จาก เพิ่มมากขึ้น
20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกิจ  - งานวางระบบสายไฟ การทอ่งเที่ยวเพิ่มมาก
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ร้ือ+ปรับคืนสภาพผิว ขึ้นทกุปี
และยุทธศาสตร์กระทรวง ทางเดิม)
การทอ่งเที่ยวและกีฬา
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แบบ ผ. 02/1

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

2.เพื่อพฒันาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี
มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว

ใหม้ีแสงสวา่งเพยีงพอและ
ทั่วถึงอันเปน็การอ านวย
ความสะดวกปลอดภยัแก่
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว
3.เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4.ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ส่งเสริมการพฒันาจุดที่ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จ้างเหมาท าตู้ปา้ย - - 10,000,000 10,000,000 - ประชาชน นักเรียน ประชาชน นกัเรียน ส านักปลัด
นา่สนใจ 14 จุด ในเขต การประชาสัมพนัธ ์แหล่ง ประชาสัมพนัธแ์บบจอ นักศึกษา เยาวชน นกัศึกษา เยาวชน ภาครัฐ เทศบาล
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ 14 จุด ดิจิตอล ประเภทกลางแจ้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเอกชน เดินทางเขา้มา ฝ่ายส่งเสริม
(Al Smart City Kiosk) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 106.3 เดินทางเขา้มาทัศนศึกษา ทศันศึกษาแหล่งทอ่งเที่ยว การทอ่งเที่ยว

และแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นที่อยู่ x280x298 เซนติเมตร แหล่งทอ่งเที่ยวที่น่า ที่น่าสนใจ 14 จุดในเขต
ในเขตเทศบาล ในรูปแบบ จ านวน 14 ปา้ย สนใจ 14 จุด ในเขต เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์
ส่ือระบบดิจิตอล เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ทกุปแีละท าให้
ประเภทกลางแจ้ง ร้อยละ 80 เศรษฐกจิดีขึ้น ประชาชน

มีรายได้มากขึ้น

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 กอ่สร้างหอ้งน้ าหลังเวที 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.งานปรับปรุงผิวพื้น ผนงั - - 500,000 500,000 -  - หอวฒันธรรมนครบาล ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
กลางแจ้ง หอวัฒนธรรม หลักของจังหวัดเพชรบรูณ์ให้ ประตู หลังคา ฝ้าเพดาน เพชรบรูณ์มีหอ้งน้ า นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
นครบาลเพชรบรูณ์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทาสี ช่องแสง เพยีงพอต่อผู้มาใช้ หน่วยงานภาครัฐ ภาค ฝ่ายส่งเสริม

2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยวของ 2.งานระบบสุขาภบิาล บริการได้อย่างดีเพยีงพอ เอกชน ได้รับความสะดวก การทอ่งเที่ยว
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีหอ้งน้ า สุขภณัฑ์หอ้งน้ า  - ประชาชน นักท่องเที่ยว และมีหอ้งน้ าเพยีงพอ
ที่ได้มาตรฐานถูกต้อง 3.งานระบบไฟฟา้ พงึพอใจการบริการ มีมาตรฐานถูกต้อง
สุขลักษณะเพยีงพอต่อ 4.งานอื่นๆ และอ านวยความสะดวก สุขลักษณะ มาใช้บริการ
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว เปน็จ านวนมากขึ้นตลอด
นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจน ทั้งป ีและประชาชนมี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รายได้เพิ่มขึ้นทกุปี
ที่มาใช้บริการ
3.เพื่ออ านวยความสะดวก
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

และดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเข้า
มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์

ใหม้ากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 ก่อสร้างห้องน้ า ชาย-หญิง 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.งานวิศวกรรมโครงสร้าง - - 492,000 492,000 -  - ศูนยป์ระชุมหลักเมือง ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
บริเวณศูนย์ประชุม หลักของจังหวัดเพชรบรูณ์ให้  - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. มีหอ้งน้ าเพยีงพอต่อ นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เทศบาล
หลักเมือง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  - งานโครงสร้างเหล็ก ผู้มาใช้บริการได้อย่างดี หน่วยงานภาครัฐ ภาค ฝ่ายส่งเสริม

2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยวของ รูปพรรณหลังคา เพยีงพอ เอกชน ได้รับความสะดวก การทอ่งเที่ยว
จังหวดัเพชรบรูณ์ มีหอ้งน้ า 2.งานสถาปตัยกรรม  - ประชาชน นักท่องเที่ยว และมีหอ้งน้ าเพยีงพอ
ที่ได้มาตรฐานถูกต้อง  - งานหลังคา พงึพอใจการบริการ มีมาตรฐานถูกต้อง
สุขลักษณะเพยีงพอต่อ  - งานผนัง พื้น ประตู และอ านวยความสะดวก สุขลักษณะ มาใช้บริการ
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว 3.งานสุขาภบิาล เปน็จ านวนมากขึ้นตลอด
นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจน 4.งานระบบไฟฟา้แสงสวา่ง ทั้งป ีและประชาชนมี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รายได้เพิ่มขึ้นทกุปี
ที่มาใช้บริการ
3.เพื่ออ านวยความสะดวก
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

และดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเข้า
มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์

ใหม้ากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 ก่อสร้างหอ้งน้ ารวม 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1.งานก่อสร้างหอ้งน้ า - - 1,424,000 1,424,000 -  - ศูนยก์ารเรียนรู้เยาวชน ประชาชน นักเรียน กองสวสัดิการ
สาธารณะ 1 หลัง หลักของจังหวัดเพชรบรูณ์ให้ สาธารณะ ขนาด 6.60 มีหอ้งน้ าเพยีงพอต่อ นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว สังคม
บริเวณศูนย์การเรียนรู้ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน x 10.50 ม. ขนาดพื้นที่ ผู้มาใช้บริการได้อย่างดี หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เยาวชน 2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยวของ ใช้สอยไมน่อ้ยกว่า 69.30 เพยีงพอ เอกชน ได้รับความสะดวก

จังหวดัเพชรบรูณ์ มีหอ้งน้ า ตร.ม. จ านวน 1 หลัง  - ประชาชน นักท่องเที่ยว และมีหอ้งน้ าเพยีงพอ
ที่ได้มาตรฐานถูกต้อง  - งานโครงสร้าง ค.ส.ล. พงึพอใจการบริการ มีมาตรฐานถูกต้อง
สุขลักษณะเพยีงพอต่อ  - งานโครงหลังคาและ และอ านวยความสะดวก สุขลักษณะ มาใช้บริการ
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว มุงหลังคา เปน็จ านวนมากขึ้นตลอด
นกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจน  - งานสถาปตัยกรรม ทั้งป ีและประชาชนมี
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ งานผนัง พื้น ฝ้าเพดาน รายได้เพิ่มขึ้นทกุปี
ที่มาใช้บริการ ประตู หน้าต่าง
3.เพื่ออ านวยความสะดวก  - งานระบบสุขาภบิาล
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

และดึงดูดนักทอ่งเที่ยวเข้า งานสุขภณัฑ์หอ้งน้ า
มาเที่ยวในจังหวัดเพชรบรูณ์  - งานระบบไฟฟา้
ใหม้ากยิ่งขึ้น 2.งานอื่นๆ
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ปรับปรุงสนามฟตุบอล เพื่อการพฒันาโครงการ ปรับปรุงสนามฟตุบอล - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน เยาวชนในชุมชน สถานศึกษาในสังกัด กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ก่อสร้างพื้นฐานชุมชน หญ้าเทยีมโรงเรียน และใกล้เคียงมีสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์
(ชาญวทิยา) ส่ิงอ านวยความสะดวกและ เทศบาล 3 (ชาญวทิยา) แข็งแรงปลอดภยัต่อ มีสนามฟตุบอลรองรับ

ส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ จ านวน 1 สนาม โรคระบาดฯ และ ประชาชน เยาวชนในชุมชน

ระดับชุมชน ท าใหเ้กิดการ ขนาด 74 X 111 เมตร โรคอื่นๆ ได้ดี ร้อยละ80 ได้อย่างเพยีงพอ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆใน ประชาชน เยาวชนและ ประชาชน เยาวชนมีสถานที่

ท้องถิ่นและชุมชน ลดช่องวา่ง ชุมชนและ ใกล้เคียง ออกก าลังกายและภมูิ
หรือสร้างมลูค่าเพิ่มในหว่งโซ่ มาใช้สนามฟตุบอล คุ้มกันโรคระบาดได้ดี
คุณค่า สนับสนุนใหเ้กิด เปน็ประจ าทกุวนั
การสร้างงานสร้างรายได้ใน
ชุมชนประชาชนในทอ้งถิ่น
และชุมชนมีพื้นที่ส าหรับด าเนิน

กจิกรรมสาธารณะประโยชน์

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
    เปา้หมาย    

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02/1

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

1 โครงการพฒันาชุมชน เพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  - ก่อสร้างคันปอ้งกัน - - - 150,000,000 - ประชาชนมีความ มีนักทอ่งเที่ยวและสร้าง กองช่าง
เมืองเพชรบรูณ์ สาธารณูปโภค พื้นที่ชุมชน น้ าทว่มและเขื่อนปอ้งกัน พงึพอใจ มีน้ าใช้ใน รายได้เพิ่มมากขึ้น พื้น
ระยะที่ 3 เมืองเพชรบรูณ์ ระยะที่ 3 ตล่ิงพงัริมแม่น้ าปา่สัก เร่ืองต่างๆ ได้ตลอดปี ที่ชุมชนเมืองเพชรบรูณ์

ยกระดับและส่งเสริมสถานที่ ต้ังแต่สะพานหน้าส านักงาน ได้รับการพฒันาใหไ้ด้
ทอ่งเที่ยวและอนุรักษ์ ไฟฟา้ถึงซอยสุดใจพฒันา มาตรฐานที่สมบรูณ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติใหค้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.สะเดียง เป็นช่วงๆ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน  - งานปรับปรุงคลอง ใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน
ระบายน้ าคลองคูต้ังแต่

ถนนเพชรรัตน์ถึงทาง
หลวงหมายเลข 21
 - งานปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าถนนเทพาพฒันา

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    เปา้หมาย    
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02/1

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

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    เปา้หมาย    
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้ังแต่สะพานพฒันาภาค
เหนือถึงแม่น้ าปา่สัก
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนจากกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 
 

 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ เดิม การปฏบิติังาน การปฏบิติังานของ ส านักปลัด
ครุภณัฑ์ของส านักปลัด ส านักปลัดเทศบาล จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 948,100 276,900 - - มีความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีความ เทศบาล
เทศบาล มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว - 11,000 - - - และมีประสิทธภิาพ สะดวกรวดเร็วและ

1.จัดซ้ือผ้ามา่นในหอ้งประชุม - 11,000 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ท าใหก้ารปฏบิติังาน
ชาญอนุสรณ์ ขนาดไม่น้อย มีประสิทธภิาพมาก
กวา่ 4.50 ม. X 1.5 ม. ยิ่งขึ้น
พร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ชุด
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

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - 42,800 143,400 - -
1. 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

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบ - - 43,400 - -
แยกส่วน ขนาดไม่น้อยกวา่
24,000 บทียีู จ านวน 1
เคร่ือง ราคา 43,400 บาท
3. พดัลมโบล์แอร์ - - 100,000 - -
จ านวน 10 ตัว
 - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - 868,000 - - -
1. จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) - 868,000 - - -
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ เกียร์อัตโนมัติ
จ านวน 1 คัน 
 - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 26,300 34,500 - -
1.จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 22,000 - - -
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวล
ผล จ านวน 1 เคร่ือง
2. จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ - 4,300 - - -
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 22,000 - -
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่

1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กวา่ 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง

4. เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ - - 10,000 - -
LED สี ชนิด Network
แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)ี
จ านวน 1 เคร่ือง
5. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - - 2,500 - -
800 VA จ านวน 1 เคร่ือง 
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

 - ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 99,000 - -
1. ตู้ล าโพง ฟรอนทคู่์หน้า - - 25,000 - -
ขนาด 15" ทนก าลังขับระบบ

เสียงได้ 350 วัตต์ AES หรือทน

ก าลังวตัต์สูงสุดได้ 1,400
วตัต์ Peak ที่ 8 โอหม์ 1 คู่
2. เพาเวอร์แอมป ์ชนิด 4 - - 22,000 - -
แชลแนล สเตอริโอ มีก าลัง
ขับทางเอาทพ์ทุ 400 วตัต์
ต่อแชลแนล x 4 ใช้ไฟ 220

โวลต์ จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3. อีควอไลเซอร์ปรับแต่ง - - 18,000 - -
เสียง บสู คัทได้ข้างละ 31
แชลแนล สเตอริโอ ใช้ไฟ
220 โวลต์ ภาค Input และ

Output เปน็ชนิด Phone
หรือ XLR ได้ จ านวน 1 ตัว
4. เคร่ืองผสมสัญญาณ - - 24,000 - -
Mixer Input ไม่ต่ ากวา่ 12
แชลแนล มีจดุเชื่อมต่อ Input/

Output ต่างๆ ครบวงจร ใช้ไฟ 

220 V จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5. สายล าโพงพร้อมสเปค็คอน - - 10,000 - -
IN,OUT รวมสายสัญญาณ
Phone หรือ XLR ได้ 1 ชุด
ขอเปลี่ยนแปลงเปน็

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 100,000 - -
3.พดัลมอุตสาหกรรม - - 100,000 - -
จ านวน 20 ตัว
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แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เดิม เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา
ของกองการศึกษา ต่อการปฏบิติังานของ เพ่ือจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 444,200 - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี

กองการศึกษาและการ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 153,600 - - - ปฏบิติังานเพิ่มมากขึ้น ประสิทธภิาพเพิ่ม
ปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - 34,000 - - - ร้อยละ 90 มากขึ้น
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ส าหรับส านักงาน (จอแสดง

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

ละ 5,800 บาท 
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ค - 100,000 - - -
ส าหรับประมวลผล
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
50,000 บาท

2. ครุภณัฑ์ส านักงาน - 30,600 - - -
 - เคร่ืองปรับอากาศ - 30,600 - - -
แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
20,000 บทียีู ราคาเคร่ืองละ

30,600 บาท จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.ครุภณัฑ์โฆษณาและ - 260,000 - - -
เผยแพร่
 - กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ - 260,000 - - -
ดิจิตอล แบบ DSLR
ความละเอียดไม่ต่ ากวา่
30 ล้านพกิเซล พร้อมเลนส์

พร้อมอุปกรณ์เสริม
จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - - 32,500 - -
 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 32,500 - -
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน - - 27,000 - -
เล่ือนกระจก ขนาด 4 ฟตุ 
มแีผ่นชั้นปรับระดับสูง - ต่ า

ได้ 2 แผ่น บานกระจกเล่ือน
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ทั้ง 2 บาน พร้อมกุญแจ
ล็อค มีขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 118 x ลึก 41 x สูง
87 ซม. จ านวน 6 ตู้ๆ ละ
4,500 บาท
2.ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บาน - - 5,500 - -
ประตู มมีอืจับชนดิบดิมแีผ่น

ชัน้ปรับระดับ 3 ชัน้ มีขนาด
ไม่น้อยกวา่ กวา้ง 91.6 x
ลึก 45.7 x สูง 183 ซม.
จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขอเปลี่ยนแปลงเปน็
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี
 -ครุภณัฑ์ส านักงาน  -  - 38,500  -  -
 -พดัลมติดเพดาน  -  - 38,500  -  -
ควบคุมการท างานด้วยสวิตซ์

หมุนปรับ ปรับแรงลมได้
3 ระดับ ได้รับมาตรฐาน 
มอก. และมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร์ 5
พร้อมติดต้ัง จ านวน 14
ตัวๆ ละ 2,750 บาท
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แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือ จัดหาครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เดิม มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานเทศบาล กองช่าง
กองช่าง ต่อการปฏบิติังานของ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังนี้.- - 109,200 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั

พนกังานเทศบาลเจ้าหนา้ที่ 1.ครุภณัฑ์ส านักงาน - 31,700 - - - เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 งานมีครุภณัฑ์
กองช่างและการปฏบิติังาน  -โต๊ะท างาน มีขนาดไม่น้อย - 8,000 - - - เพยีงพอและปฏบิติั
มีความพร้อมเป็นไปอยา่ง กว่ากว้าง 150 ซม. ลึก 80 งานได้อย่างมี
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ซม. สูง 75 ซม. พื้นโต๊ะด้าน ประสิทธภิาพมากขึ้น
มากขึ้น บนผลิตจากไม้ Particle

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 -โต๊ะต่อเข้ามุม มีขนาดไม่ - 3,500 - - - 
น้อยกวา่กวา้ง 65 ซม. ลึก
85 ซม. สูง 75 ซม. ผลิต
จากไม้ Particle Board
เกรด A หนาไม่น้อยกว่า 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
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Particle Board เกรด A 
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 - - - 
มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 42
ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท

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

ขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ

PU ปรับระดับสูง - ต่ าได้
มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 69
ซม. ลึก 70 ซม. สูง 112 -
122 ซม. จ านวน 2 ตัวๆ ละ

5,500 บาท
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 70,000 - - - 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ - 34,000 - - - 
จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 

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

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท
 - เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น - 13,200 - - - 
อิงค์เจ็ท มีความเร็วในการพิมพ์

ขาวด า 22/สี 20 (แผ่น/นาที)

ความละเอียดในการพมิพ์
ไม่น้อย 1200x4800 dpi
Scan ความละเอียดสูง
สุด 1200x2400 dpi   
Fax speed 33.6 kbps
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น 

หน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ 
128 MB เชื่อมต่อผ่านพอร์ต

USB/LAN/WiFi รองรับการ
พมิพไ์ด้ถึงขนาด A3 รองรับ
การถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด
A3 จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ
13,200 บาท
3. ครภุัณฑ์งานบ้านงานครวั - 7,500 - - -
 - จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - 7,500 - - -
พร้อมถังใส่น้ า ขนาดไม่น้อย
กวา่ความกวา้ง 305 มม.
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความสูง 997 มม. ลึก 380

มม. มีระบบนิรภยัที่หวัจ่าย
น้ าร้อน ปอ้งกันน้ าร้อนลวก
จ านวน 1 ตู้

จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - - 258,000 - -
 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 201,200 - -
1. โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด - - 7,800 - -
ไม่น้อยกวา่ ยาว 120 x ลึก
60 x สูง 75 เซนติเมตร
ท าจากไมแ้ผ่น Top โต๊ะหนา

25 มม. มชี่องส าหรับใส่ของ

2 ช่อง มีถาดวางคีย์บอร์ด
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รางเล่ือน จ านวน 2 ตัวๆ ละ

3,900 บาท
2. เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ - - 6,400 - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนิดบนุวม
พนักหลังพิงสูง มีกลไกปรับระดับ

สูง-ต่ า ขนาดไมน่อ้ยกว่ากว้าง

62 เซนติเมตร x ลึก 68 
เซนติเมตร x สูง 89 - 99
เซนติเมตร จ านวน 2 ตัวๆ ละ

3,200 บาท
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3. เคร่ืองปรับอากาศ - - 187,000 - -
แบบแยกส่วน 
 - ขนาด 13,000 บทียีู
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 23,000

บาท เปน็เงิน 46,000 บาท

 - ขนาด 36,000 บทียีู
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 47,000

บาท เปน็เงิน 141,000 บาท

 - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - - 56,800 - -
1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - 34,000 - -
จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

17,000 บาท
2. เคร่ืองส ารองไฟฟา้ - - 5,000 - -
ขนาด 800 VA (480 Watts)

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท
3. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - - 17,800 - -
หรือชนิด LED ขาวด า
ชนิด Network แบบที่ 1
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เปลี่ยนแปลงเปน็
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

 - ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว - - 51,700 - -
1.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน - - 32,700 - -
เป็นเคร่ืองตัดหญา้แบบสะพาย

เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอก

สูบไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี พร้อม

ใบมดี จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ

10,900 บาท
2.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - 19,000 - -
เป็นเคร่ืองตัดหญา้แบบสะพาย
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แบบ ผ. 02

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่
1.4 แรงมา้ ปริมาตรกระบอก

สูบไมน่อ้ยกว่า 30 ซีซี พร้อม

ใบมดี จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

9,500 บาท
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แบบ ผ. 02

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

เดิม เดิม เดิม เดิม เดิม
1 โครงการซ่อมแซม เพื่อใหส่ิ้งแสดงกลางแจ้ง จ้างเหมาซ่อมแซมและ - - 500,000 - - ส่ิงแสดงกลางแจ้งภายใน ผู้เข้าเยี่ยมชม ได้รับการ ฝ่ายส่งเสริม

ส่ิงแสดงกลางแจ้งภายใน ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงส่ิงแสดงกลางแจ้ง อุทยานวทิยาศาสตร์ บริการในการดูงานได้เปน็ การทอ่งเที่ยว
อุทยานวทิยาศาสตร์ หนองนารี มีสภาพดีที่ใช้ ภายในอทุยานวทิยาศาสตร์ หนองนารีอยู่ในสภาพพร้อม อย่างดีที่อุทยาน ส านักปลัด
หนองนารี งานได้และรองรับ หนองนารี  ดังนี้ ใช้งานและรับนักทอ่งเที่ยว วทิยาศาสตร์หนองนารี เทศบาล

นักทอ่งเที่ยวมาเข้าชม  - ไดโนเสาร์ มาเข้าชมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95

 - เคร่ืองท าน้ าร้อน/โคม
ไฟ พลังงานแสงอาทติย์
 - กังหนัผลิตไฟฟา้
 - กังหนัพลังงานน้ า
 - กังหนัลมสูบน้ า

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 - การเปล่ียนพลังงานศักย์

ใหเ้ปน็พลังงานจุลย์
 - คานโมเมนต้ัม
 - ชุดรอกต่างๆ
 - ความสัมพนัธข์องแขน
 - การลอยตัวของวตัถุ
ด้วยแรงดันน้ า
 - ไฮเปอร์โบลา
 -ลูกโลกหน้านักวิทยาศาสตร์

 - เส้นเสียงในทอ่
 - นาฬิกาแดด 
 - ระบบสุริยะพร้อมปา้ย
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 - จานกระซิบ
 - ปา้ยผังแผนที่แสดง
อทุยานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

รายละเอยีดตามประมาณ

การเทศบาลก าหนด
เปลี่ยนแปลงเป็น เปลี่ยนแปลงเป็น เปลี่ยนแปลงเป็น ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ เปลี่ยนแปลงเป็น เปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม - - 500,000 - - อาคารและส่ิงแสดงกลางแจ้ง อาคารและส่ิงแสดง
อาคารและส่ิงแสดง อาคารและส่ิงแสดงกลาง อาคารและส่ิงแสดงกลางแจ้ง ของอุทยานวทิยาศาสตร์ กลางแจ้งของอุทยาน
กลางแจ้งของอทุยาน แจง้ของอทุยานวทิยาศาสตร์ ของอุทยานวทิยาศาสตร์ หนองนารีใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้ วทิยาศาสตร์หนองนารี
วทิยาศาสตร์หนองนารี หนองนารีใหอ้ยู่สภาพที่ใช้ หนองนารี รายละเอียด งานได้ดีและรองรับนักท่องเที่ยว มีสภาพพร้อมใช้งานและ

งานได้ดีและรองรับ ตามประมาณการเทศบาล มาเข้าชมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 รองรับนักทอ่งเที่ยวได้
นักทอ่งเที่ยวมาเข้าชม ก าหนด เปน็อย่างดี
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

2 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เดิม การปฏบิติังานมีความ การปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ ฝ่ายส่งเสริม
ของฝ่ายส่งเสริมการ ฝ่ายส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 88,000 - - - สะดวก รวดเร็วและมี มีความสะดวกรวดเร็วและ การทอ่งเที่ยว
ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจค - 42,500 - - - ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ท าใหก้ารปฏบิติังานมี ส านักปลัด
เทศบาล เตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ ร้อยละ 80 ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น เทศบาล

น้อยกวา่ 4,000 ANSI
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 - จอภาพชนิดมอเตอร์ - 45,500 - - -
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกวา่ 200 นิ้ว
จ านวน 1 จอ ส าหรับ
หอ้งประชุมหอวฒันธรรม
นครบาลเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 1,418,940 - -
 1 เคร่ืองปรับอากาศ - - 1,145,970 - -
แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้า
4 ทศิทาง ขนาดไมต่่ ากว่า

44,000 บีทีย ูจ านวน 18

เคร่ืองๆ ละ 63,665 บาท

 2 เคร่ืองปรับอากาศ - - 169,200 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไมต่่ า

กว่า 32,000 บีทียู จ านวน 

4 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท

 3 เคร่ืองปรับอากาศ - - 32,400 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

24,000 บทียีู จ านวน 1

เคร่ืองๆ ละ 32,400 บาท

 4 เคร่ืองปรับอากาศ - - 23,000 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไมต่่ า

กวา่ 13,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
 23,000 บาท
 5 เกา้อี้ส าหรับเจ้าหนา้ - - 19,200 - -
ที่ผู้ปฏบิติังาน ชนดิบนุวม

พนักหลังพงิต่ า มีปรับระดับ

สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 62 เซนติเมตร x
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ลึก 68 เซนติเมตร x สูง
89 เซนติเมตร จ านวน 6

ตัวๆ ละ 3,200 บาท
 6 เกา้อี้ส าหรับเจ้าหนา้ - - 5,670 - -
ที่ผู้ปฏบิติังาน ขาเหล็กบุ
ผ้าพนักหลังพงิต่ า ขนาด
ไม่น้อยกวา่กวา้ง 56
เซนติเมตร x ลึก 52
เซนติเมตร x สูง 94
เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว
ตัวละ 1,890 บาท
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 7 พดัลมระบายอากาศ - - 15,600 - -
12 นิ้ว ขนาด (กวา้ง x
ยาว x สูง) ไม่น้อยกวา่
340x370x130 (มม.)
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ
3,900 บาท
 8 ตู้เก็บเอกสารแฟม้ - - 7,900 - -
แขวนชนิด 4 ล้ินชัก ขนาด

ไม่น้อยกวา่กวา้ง 46 x ลึก

61x สูง 132 ซม. จ านวน

1 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

 - ครุภณัฑ์โฆษณาและ - - 267,300 - -
เผยแพร่
 1 โทรทศัน์ แอล อี ดี - - 218,500 - -
(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอยีดจอภาพ

1366 x 768 พกิเซล
ขนาดจอภาพขั้นต่ า 32
นิ้ว จ านวน 23 เคร่ือง
เคร่ืองละ 9,500 บาท
 2 โทรทศัน์ แอล อี ดี - - 48,800 - -
(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอยีดจอภาพ
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

3840 x 2160 พกิเซล
ขนาดจอภาพขั้นต่ า 50
นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองละๆ 24,400 บาท

เปลี่ยนแปลงเป็น

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 80,000 - -
โดยติดต้ัง รถทอ่งเที่ยว
4 คัน ดังนี้
 - เคร่ืองเล่นวทิยุ CD/
DVD/USB/MP3 พร้อม
ชุดล าโพง จ านวน 9 คู่
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

และสายสัญญาณครบชุด
 - เคร่ืองส่งสัญญาณวทิยุ
FM จ านวน 1 ตัว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 



แบบ ผ. 02

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างผนังกั้นน้้า เพื่อปอ้งกันน้้าทว่มขังและ เดิม เดิม ปอ้งกันน้้าล้นตล่ิงไม่ให้ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ค.ส.ล. (บนทางเทา้) ไหลเข้าบา้นพกัอาศัยของ  - ก่อสร้างผนัง คสล. (ช่วงที่ 1) - - 314,000 - - ไหลเข้ามาท่วมขังชุมชนใน มคีวามสะดวก ปลอดภยั

บริเวณวดัโบสถ์ชนะมาร ประชาชนในพื้นที่ชุมชน 9 สูงประมาณ 0.80 เมตร พืน้ที่ท้าให้เกิดความเสียหาย ทรัพย์สินไม่เสียหาย
(ต่อจากกรมโยธาธกิาร ยาวประมาณ 80 เมตร มีความปลอดภยัเพิ่มขึ้น มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม
และผังเมือง)  - ก่อสร้างผนัง คสล. (ช่วงที่ 2) ร้อยละ 85

สูงประมาณ 1.00 เมตร
ยาวประมาณ 80 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก้าหนด)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            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
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ขอเปลี่ยนแปลงเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ขอเปลี่ยนแปลงเปน็ ฯลฯ ฯลฯ
 - งานก่อสร้างผนังกั้น ค.ส.ล. - - 123,000 - - 
กว้าง 0.20 เมตร แปรผัน

ตามพื้นที่ 0.00 - 0.30
เมตร รวมความยาวไม่
น้อยกวา่ 39.00 เมตร
 - งานก่อสร้างผนังกั้น
ค.ส.ล. กวา้ง 0.20 เมตร
แปรผันตามพื้นที่ 0.10-
0.30 เมตร รวมความยาว

ไม่น้อยกวา่ 55.00 เมตร
 - งานซ่อมแซมปรับระดับ
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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) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

พื้นลานแผ่นคอนกรีต
พมิพล์าย พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 187.00 ตร.ม.
 - งานก่อสร้างบนัไดทาง
ลง สูงแปรผันตามพื้นที่
0.00 - 0.40 เมตร
รวมความยาวเฉล่ีย
39.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล

ก้าหนด)
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ผ. 03  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
 
 
 



แบบ ผ. 03

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

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมอุตสาหกรรม - - 100,000 - - ส านักปลัด

จ านวน 20 ตัว เทศบาล

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพดัลมติดเพดาน - - 38,500 - - กองการศึกษา
จ านวน 14 ตัว

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถโดยสาร (รถตู้) - - 1,364,000 - - กองการศึกษา
และขนส่ง ขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์โดยสาร - - 2,500,000 - - กองการศึกษา
และขนส่ง ชนิดปรับอากาศ (รถมินิบสั)

จ านวน 1 คัน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)
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แบบ ผ. 03

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

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

5 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์เปน็รถบรรทกุ - - 715,000 - - ฝ่ายบริการ
และขนส่ง (ดีเซล) แบบมีช่องวา่งด้านหลัง สาธารณสุข

คนขับ (CAB) จ านวน 1 คัน กองสาธารณสุข

6 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมชีนดิฝอยละออง - - 500,000 - - ฝ่ายบริการ
(ULV) แบบติดต้ังบนรถยนต์ สาธารณสุข
จ านวน 1 เคร่ือง กองสาธารณสุข

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์เปน็รถบรรทกุ - - - 2,500,000 - งานก าจัดขยะ
และขนส่ง (ดีเซล) แบบบรรทกุน้ า มูลฝอยฯ

จ านวน 1 คัน กองสาธารณสุข

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด - - 3,300,000 3,300,000 - กองช่าง

ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

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

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ (ขนาดเล็ก) - - 500,000 500,000 500,000 กองช่างสุขาภบิาล

พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน - - 32,700 - - กองช่าง

จ านวน 3 เคร่ือง 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - 19,000 - - กองช่าง

จ านวน 2 เคร่ือง 

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - - 38,000 - งานก าจัดขยะ

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 9,400 บาท มูลฝอยฯ

กองสาธารณสุข
12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือชุดบ าบดัน้ าเสีย - - 500,000 500,000 500,000 กองช่างสุขาภบิาล

จ านวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

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

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่6)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

13 สร้างความแข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา จัดซ้ือกล้องโทรทศัน์วงจรปดิ - - - 500,000 - กองสวัสดิการสังคม

ของชุมชุน และเผยแพร่ (CCTV) รวมอุปกรณ์ติดต้ัง

14 ศาสนาวฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นวทิยุ CD/DVD/ - - 80,000 - - ส านกัปลัดเทศบาล

นันทนาการ USB/MP3 พร้อมชุดล าโพง จ านวน ฝ่ายส่งเสริม

9 คู่ และสายสัญญาณครบชุด การทอ่งเที่ยว

เคร่ืองส่งสัญญาณวทิยุ FM

จ านวน 1 ตัว

รวม 14 โครงการ - - 9,649,200 7,338,000 1,000,000
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