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คำนำ 
  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้การจัดทำแผนเป็นปัจจุบันและสอดคล้องต่อสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้เป็นจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท้องถิ่น โดยมียุทธศาสตร์ การพัฒนาเป็นแผ่นแม่บท 
(แผนระยะยาว) มีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปี 

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี                 
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แผนการดำเนินงานของเทศบาล                 
เมืองเพชรบูรณ์ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงข้อมูลการพัฒนาในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2563) ซึ่งแผนงาน/
โครงการจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เปรียบเสมือน
คู่มือประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่ต้องนำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
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ส่วนที่ 1 

1.1 บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  ซึ่งเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้น ทั้งนี้  เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน นอกจากนี้การ
จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผล  
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน (objectives) 
1.2.1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี 
  1.2.2 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1.2.3 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในแต่ละปี มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ   
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2.4 เพ่ือให้การจัดเตรียมโครงการต่างๆ อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  1.2.5 เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความชัดเจนมากขึ้น 

  1.2.6 เพ่ือให้การประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืนได้รวดเร็ว       
และถูกต้อง 

  1.2.7 เพ่ือให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Steps in Action Plan) 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งประกอบด้วย ปลัดเทศบาลเป็น 

ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ฝ่าย และผู้แทนประชาคมเมือง จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ   
โดยคณะกรรมการทำหน้าที่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยงานราชการส่วนกลาง    
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยข้อมูล
ดังกล่าวตรวจสอบจาหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อำเภอ และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลที่กำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 บทนำ 
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ                  
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจสอบได้ 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนนิงาน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างต่อคณะกรรมการ 

พัฒนาเทศบาล 
 

พั 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 

พั 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารเทศบาล 
 

พั 

ลงนามประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พั 

นายกเทศมนตรี 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม 

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน 
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ 1.จัดท าโครงการ 500,000 สักนักปลัด ส านักปลัด

รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา 2.จัดกิจกรรมต่างๆ ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล เทศบาล
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ี เพ่ือจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ยึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น
จิตใจของประชาชนชาวไทย งานพระราชพิธี งานรัฐพิธีฯ
ท้ังชาติ

2 โครงการพัฒนาวัดเน่ืองใน บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 10,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา จ านวน 50 คน ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ เทศบาล เทศบาล

เพ่ือพัฒนาวัด เช่น ท าความสะอาดบริเวณ
วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น

      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

3 โครงการสินค้าชุมชน 1. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 1,500,000 ด าเนินการจัด กองคลัง
สู่ถนนคนพอเพียง 2. เพ่ือจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า กิจกรรมสินค้า

และบริการท่ัวไป ชุมชนสู่ถนนคน
3. เพ่ือจัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าชุมชน พอเพียงในพ้ืนท่ี
และสินค้าพ้ืนบ้านต่าง ๆ  - บริเวณห้องสมุด
4. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เฉลิมกาญนาฯ
ในท้องถ่ิน  - บริเวณหอโบราณ

คดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย
 - ถนนหน้าสถานี
ต ารวจ อ.เมือง พช.
 - บริเวณหอ
วัฒนธรรมนครบาล

เพชรบูรณ์
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

 - ถนนหน้าศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง
 - บริเวณอ่ืน ๆ 
ท่ีขออนุญาตใช้
ด าเนินการจัด
กิจกรรม
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัด 363,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด ไม่น้อยกว่า  120 คน ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการวันครู เพ่ือจัดกิจกรรมวันครู ให้ครูในสังกัด 70,000 โรงเรียน กองการศึกษา
และนอกสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า เทศบาล 1
150 คน

3 โครงการพัฒนาครูอาสา เพ่ือส่งครูอาสาเข้ารับการอบรม 6,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
จ านวน 1 คน

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

4 โครงการอุดหนุนส าหรับส่งเสริม เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนจัดหาปัจจัย 770,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ศักยภาพการจัดการศึกษาของ พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ในสังกัด
ท้องถ่ินค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดได้รับการช่วยเหลือ 9,209,020 โรงเรียน กองการศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด จากรัฐบาลฯ และได้รับการศึกษาอย่าง ในสังกัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ท่ัวถึง
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

6 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 67,200 โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียน สารสนเทศการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ในสังกัด
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติ 2,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน งานของครู นักเรียน ชุมชน ฯลฯ ในสังกัด
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน
(SBMLD)

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 400,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด

เพ่ิมมากข้ึน

9 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้การจัดการ 200,000 โรงเรียน กองการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ศึกษา ในสังกัด
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

10 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนา 200,000 โรงเรียน กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การศึกษาในระดับสถานศึกษา ในสังกัด
ท่ีจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษา

11 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียน 140,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ท้องถ่ิน ของนักเรียนในสังกัด ในสังกัด

12 โครงการมหกรรมการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ 700,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ท้องถ่ินระดับภาคเหนือและระดับ ทางวิชาการและส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ในสังกัด
ประเทศ นักเรียนในสังกัด
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

13 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยม 50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู 600,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ทางวิชาการ เพ่ือให้คณะครูและคณะกรรมการประสาน ในสังกัด

งานวิชาการมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการจัดการศึกษามากข้ึน

15 โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมพนักงานครูให้มีความรู้ 80,000 โรงเรียน กองการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ด้านวิชาการกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ในสังกัด
ในสังกัด และสามารถถ่ายทอดทางด้านวิชาการให้แก่

นักเรียนมัธยมตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม 250,000 โรงเรียน กองการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด ในสังกัด
ศึกษาของสถานศึกษา เทศบาลฯ

17 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ เพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการกิจกรรมการเรียน 40,000 โรงเรียน กองการศึกษา
เยาวชนองค์กรปกครอง การสอนวิชาการแก่นักเรียน ในสังกัด
ส่วนท้องถ่ิน ระดับภาคเหนือ
  

18 โครงการเข้าค่ายเยาวชน เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นความส าคัญ 20,000 โรงเรียน กองการศึกษา
และปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เทศบาล 3
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

19 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนมีโภชนาการท่ีดีให้นักเรียน 6,804,000 โรงเรียน กองการศึกษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด ในสังกัด
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

20 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 8,735,960 โรงเรียน กองการศึกษา
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และโรงเรียนในสังกัด สพป.มีโภชนาการท่ีดี เทศบาล

และนักเรียนมีพลานามัยท่ีดี โรงเรียนสังกัด
สพป.

21 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือให้เด็กมีโภชนาการท่ีดีให้โรงเรียน 11,512,000 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา
สนับสนุนอาหารกลางวัน ในสังกัด สพป. สพป.
ของโรงเรียนสังกัด สพป.
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอ่านแก่นักเรียน 50,000 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา
กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ในสังกัด เทศบาล
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

23 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 50,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด และยุวกาชาด ในสังกัด

24 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 100,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในสังกัด
ดีเด่น

23



ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

25 โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักโทษและป้องกันตนเอง 92,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ไม่ไปยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติดและส่ิงมึนเมา ในสังกัด

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
การอบรม มีความรู้ ความสามารถ
ด้านป้องกันยาเสพติด

26 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมการป้องกัน 15,000 รร.อนุบาล พช. กองการศึกษา
สนับสนุน การป้องกันและแก้ไข และแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่โรงเรียนสังกัด รร.เมือง พช.
ปัญหายาเสพติด สพป. รร.บ้านสะเดียง

รร.อนุบาล พช.
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

27 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหา 100,000 โรงเรียน กองการศึกษา
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ยาเสพติดและลดการแพร่ระบาด เทศบาล 1 
(โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย) ของยาเสพติดในสถานศึกษา

28 โครงการค่าใช้จ่ายการสร้าง เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีทักษะ 200,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชน ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนอกสถาน
นอกสถานศึกษา ศึกษา

29 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์และได้รับ 200,000 โรงเรียน กองการศึกษา
สพป.พช.เขต 1 และ สพม.40 ความสะดวกในการแข่งขันงานศิลปะ ในสังกัด
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ หัตถกรรมระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ระดับประเทศ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

30 โครงการวันวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวันวิทยาศาตร์ 100,000 โรงเรียน กองการศึกษา
ให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในสังกัด

31 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกและให้ขวัญ 200,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
ก าลังใจกับเด็กและเยาวชนให้รู้จักหน้าท่ี โรงเรียน
และปฏิบัติตนให้เป็นเด็กดีช่วยเหลือสังคม ในสังกัด
และประเทศชาติในอนาคต
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก ให้ความรู้เร่ืองไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 10,000 กอง ฝ่ายบริการ

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและ สายพันธ์ใหม่และพ่นยาฆ่าเช้ือ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ท้ัง 17 ชุมชน

2 โครงการควบคุมและป้องกัน ให้ความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 150,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคไข้เลือดออก และพ่นยา แจกทรายอะเบทท้ัง 17 ชุมชน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

3 โครงการควบคุมและป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ 80,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ สุนัข แมว ท้ัง 17 ชุมชน จ านวน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  2000 ตัว
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
พระราชปณิธานศาตราจารย์

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

27



ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

4 โครงการควบคุมและป้องกัน ท าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง 80,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคพิษสุนัขบ้าด้วยการท าหมัน เพชรบูรณ์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

5 โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร อสม. ในเขตเทศบาล  17  ชุมชน 50,000 กอง ฝ่ายบริการ
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 190 คน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
(อสม.) เชิงรุก
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจ่ายค่าจัดการอบรมโครงการอบรมให้ 20,000 กอง กอง

การจัดการขยะมูลฝอย ให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ชุมชนและชุมชนปลอดขยะ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เทศบาล ฝ่ายบริหารฯ
(Zero Waste) เมืองเพชรบูรณ์ ประชาชนภายในเขต

เทศบาลฯ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจัดการขยะมูลฝอย
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน   
100 คน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนเคหะและชุมชน
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 70,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ

อาชีพแก่ประชาชน ตามหลัก ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนตามหลัก สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีระบุไว้

ในโครงการ

2 โครงการอุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการ 350,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด สังคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) เพชรบูรณ์

3 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 25,442,400 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ สังคม

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 4,800,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
คนพิการ คนพิการในเขตเทศบาลฯ สังคม

5 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 42,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลฯ สังคม

6 โครงการอบรมสัมมนาและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 3,000,000 ห้องประชุม กองสวัสดิการ
ทัศนศึกษาดูงานขององค์กร และทัศนศึกษาดูงานขององค์กรชุมชน ชาญอนุสรณ์ สังคม
ชุมชนและองค์กรภาคประชาชน และองค์กรภาคประชาชนท่ีระบุไว้

ในโครงการ

7 โครงการนันทนาการเพ่ือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 500,000 สวนเพชบุระ กองสวัสดิการ
ประชาชน นันทนาการเพ่ือประชาชน ท่ีระบุไว้ สังคม

ในโครงการ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

8 โครงการประกวดดนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวด 150,000 หอวัฒนธรรม กองสวัสดิการ
เพ่ือความสุขใจห่างไกลยาเสพติด ดนตรีเพ่ือความสุขใจห่างไกลยาเสพติด นครบาล สังคม

ท่ีระบุไว้โครงการ เพชรบุรณ์

9 โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทัน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับเยาวชนในการ 15,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคเอดส์ ป้องกันโรคเอดส์ จ านวนไม่น้อยกว่า สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

170 คน

10 โครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จัดรณรงค์เก่ียวกับยาเสพติดให้กับ 80,000 กอง ฝ่ายบริการ
สีขาวปลอดยาเสพติด ประชาชน จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
To Be Number One
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 40,000 หอวัฒนธรรมฯ ส านักปลัดฯ

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เช่น ค่าตอบแทน ฝ่ายส่งเสริม
วิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน การท่องเท่ียว
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

   
2 โครงการส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 หอโบราณคดี ส านักปลัดฯ

การท่องเท่ียว 14 จุด โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 14 จุด เพ็ชรบูรณ์ ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ อินทราชัย การท่องเท่ียว

ส านักงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ฯลฯ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

3 โครงการปรับปรุงบ้านพัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000,000 บ้านพัก ส านักปลัดฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้พิพากษา ผู้พิพากษา ฝ่ายส่งเสริม
หลังเก่า เป็นหอจดหมายเหตุ หัวหน้าศาลหลังเก่าเป็นหอจดหมายเหตุ หัวหน้าศาล การท่องเท่ียว
เพชรบูรณ์ ระยะท่ี 2 เพชรบูรณ์ เช่น งานตกแต่งภายในอาคารฯ หลังเก่า

งานจัดแสดงภายนอก งานครุภัณฑ์และอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้องและระบุไว้ในโครงการ ฯลฯ
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)

4 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 150,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
สานสัมพันธ์ท้องถ่ินชุมชน สานสัมพันธ์ท้องถ่ินชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ งบเทศบาลฯ สังคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีระบุไว้ในโครงการ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

5 โครงการส่งเสริมกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬา 600,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ประชาชนและเยาวชนในเขต ประชาชนและเยาวชนท่ีระบุไว้ในโครงการ งบเทศบาลฯ สังคม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
(ต้านยาเสพติด)

6 โครงการแข่งขันพายเรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 100,000 สวนสาธารณะ กองสวัสดิการ
18 ฝีพาย พายเรือ 18 ฝีพาย ท่ีระบุไว้ในโครงการ หนองนารี สังคม

7 โครงการแข่งขันฝีพายเรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน 350,000 ท่าน้ า กองสวัสดิการ
ทวนน้ างานประเพณีอุ้มพระ ฝีพายเรือทวนน้ างานประเพณีอุ้มพระด าน้ า วัดไตรภูมิ สังคม
ด าน้ า ท่ีระบุไว้ในโครงการ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

8 โครงการเทศน์มหาชาติร่วม เพ่ือให้ประชาชนร่วมสืบสานกิจกรรมทาง 20,000 วัดมหาธาตุ กองการศึกษา
กับวัดมหาธาตุ ทางศาสนา

9 โครงการตักบาตรเทโว เพ่ือให้ประชาชนร่วมสืบสานกิจกรรม 20,000 วัดประตูดาว กองการศึกษา
ร่วมกับวัดประตูดาว วันส าคัญทางศาสนา

10 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง เพ่ือให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 300,000 วัดเพชรวราราม กองการศึกษา
ในวันเข้าพรรษา สืบสานกิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา

11 โครงการบรรพชาสามเณร เพ่ือจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิม 100,000 วัดพระแก้ว กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
วัดพระแก้ว
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

12 โครงการจัดงานวันลูกกตัญญู เพ่ือสร้างจิตส านึกในการท าความดีและ 20,000 วัดมหาธาตุ กองการศึกษา
ร่วมกับวัดมหาธาตุ มอบรางวัลให้แก่ลูกกตัญญู

13 โครงการจัดงานปิดทองบูชา เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานทางศาสนา 20,000 วัดภูเขาดิน กองการศึกษา
รอยพระพุทธบาทร่วมกับ
วัดภูเขาดิน

14 โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ประจ าชาติและ 200,000 หอโบราณคดี กองการศึกษา
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่และร่วมท าบุญ อินทราชัย
ตักบาตรเพ่ือเป็นสิริมงคลต่อตนเองและ
ครอบครัว
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

15 โครงการจัดงานวันตรุษไทย เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญและ 40,000 วัดช้างเผือก กองการศึกษา
ร่วมกับวัดช้างเผือกและ เข้าร่วมสืบสานกิจกรรมทางศาสนา วัดทุ่งสะเดียง
วัดทุ่งสะเดียง

16 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือให้ท้องถ่ินได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษา 400,000 หอวัฒนธรรม กองการศึกษา
สงกรานต์ ขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป ถ.บูรกรรมโกวิท

17 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึง 200,000 สวนสาธารณะ กองการศึกษา
ลอยกระทง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย หนองนารี
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

18 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานธ ารงรักษาประเพณีและเป็นการ 2,000,000 วัดไตรภูมิ กองการศึกษา
อุ้มพระด าน้ า ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดโบสถ์ชนะมาร

วัดเพชรวราราม
ณ พุธอุทยาน

เพชรบุระ

19 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือสืบสานและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรม 500,000 ศาลเจ้าพ่อ กองการศึกษา
บวงสรวงศาลเจ้าพ่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัด หลักเมือง
หลักเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

20 โครงการเงินอุดหนุน เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ 300,000 หอวัฒนธรรม กองการศึกษา
วัฒนธรรมนครบาล สภาวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ นครบาล
(อุดหนุนสภาวัฒธรรม เพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)

21 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมและเข้าร่วมการจัดการแข่งขัน 650,000 โรงเรียน กองการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสังกัด
ประเทศไทยระดับภาคเหนือ แห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือและระดับ
และระดับประเทศ ประเทศไทย
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
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1. ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนให้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมเฝ้าระวังและป้องกันฯ ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการ

ของนักเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
5. ส่งเสริมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และลดน้อยลง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี

มากยิ่งขึ้น 
7. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม/ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
8. ปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
9. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
10. ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้สะอาด และถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น 
11. ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดปัญหาความยากจนได้ 
12. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้ทันสมัย ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสาร ได้ทันต่อเหตุการณ์ สะดวก รวดเร็ว ได้เป็นอย่างดีมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย
ท้ังหมด งบประมาณ โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ท้ังหมด ท่ีด าเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเมือง
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 2,010,000      3 100 2,010,000       100.00 ส านักปลัดเทศบาล

กองวิชาการฯ
กองคลัง

   1.2 แผนงานการศึกษา 33 45,464,450    31 93.94 43,324,180     95.29 กองการศึกษา
   1.3 แผนงานสาธารณสุข 12 3,617,000      5 41.67 370,000         10.23 กองสาธารณสุขฯ
   1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 6 15,650,000    1 16.67 20,000           0.13 กองช่างสุขาภิบาล

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ

   1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 36,449,400    10 71.43 34,449,400     94.51 กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ

   1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 22 22,050,000    21 95.45 16,510,000     74.88 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว

        และนันทนาการ กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย
ท้ังหมด งบประมาณ โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ท้ังหมด ท่ีด าเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

   1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 55,000            -  -  -  - ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 91 125,295,850  71 78.02 96,683,580    77.16
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
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1. พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารเพ่ือบริการประชาชนให้ทราบข่าวสาร

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น และระเบียบท้องถิ่นให้กับประชาชนผู้สนใจ 
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนภายใน และนอกเขตเทศบาล

เมืองเพชรบูรณ์ 
7. พัฒนาระบบอุปกรณ์เตือนภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้เพียงพอต่อการมา

ขอรับใช้บริการจากประชาชน 
8. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากขึ้น 
9. พัฒนาด้านการให้บริการ ประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ให้คำแนะนำด้วย

คำสุภาพ และให้ความเสมอภาคกับทุกคน ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 
10. ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มากขึ้น เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

และหน่วยงานราชการอ่ืน และตำรวจการสืบหาข้อเท็จจริง หรือเวลามีอุบัติเหตุต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย
ท้ังหมด งบประมาณ โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ท้ังหมด ท่ีด าเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการ
    บริหารจัดการ
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 4,291,000      11 68.75 1,636,000       38.13 ส านักปลัดเทศบาล

กองวิชาการ ฯ
กองคลัง

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 2,531,000      10 83.33 1,115,000       44.05 ฝ่ายป้องกัน ฯ
   2.3 แผนงานการศึกษา 4 1,315,000      2 50.00 610,000         46.39 กองการศึกษา
   2.4 แผนงานสาธารณสุข 2 150,000         1 50.00 50,000           33.33 กองสาธารณสุข ฯ
   2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 5 700,000         0 0.00 -                 0.00 กองช่าง

กองช่างสุขาฯ
กองสาธารณสุข ฯ

   2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5,465,830      3 75.00 5,050,000       92.39 กองสวัสดิการสังคม
   2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 3 830,000         1 33.33 50,000           6.02 ส านักปลัดเทศบาล
       และนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย
ท้ังหมด งบประมาณ โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ท้ังหมด ท่ีด าเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

   2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000         1 100.00 500,000         100.00 กองสาธารณสุข ฯ
สถานีขนส่งฯ

รวม 47 15,782,830    29 61.70 9,011,000      57.09
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐาน 
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1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. พัฒนาระบบการระบายน้ำภายในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ให้มี                                                           

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
7. พัฒนาและขยายเขตน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
8. มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้ทันสมัย ประชาชนเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ       

มากยิ่งขึ้น 
9. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ จ านวน จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วย
ท้ังหมด งบประมาณ โครงการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ท้ังหมด ท่ีด าเนินการ ท้ังหมด ท้ังหมด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
    สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
    โครงสร้างพ้ืนฐาน
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบ 2 350,000         1 50.00 100,000         28.57 ฝ่ายป้องกันฯ
   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 13,000,000    3 60.00 1,500,000       11.54 กองช่าง

รวม 7 13,350,000    4 57.14 1,600,000      11.99
รวมท้ัง 3 ยุทธศาสตร์ 145 145,428,680  103 71.03 106,794,580  69.15

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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ล ำ รำยละเอียดของกิจกรรม งบ สถำนท่ี หน่วยงำน
ดับ ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ประมำณ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี (บำท) หลัก
1 โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ลูกจ้างประจ า เทศบาล เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จ านวน 200 คน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจ าและพนักงานจ้าง

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา อบรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยและ 30,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ประชาธิปไตยและ การเลือกต้ังให้กับพนักงานเทศบาล เทศบาล เทศบาล
การเลือกต้ัง พนักงานจ้าง ประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า

100 คน

3 โครงการจัดงาน จัดกิจกรรม เช่น จัดพิธีทางพุทธศาสนา 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
วันเทศบาล พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าท่ีเทศบาลฯ เทศบาล เทศบาล

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ และ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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ล ำ รำยละเอียดของกิจกรรม งบ สถำนท่ี หน่วยงำน
ดับ ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ประมำณ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี (บำท) หลัก

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

เทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ท่ีปฏิบัติงานดีเป็นแบบอย่าง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 คน

4 โครงการบริการประชาชน เปิดบริการด้านงานทะเบียนฯแก่ประชาชน 136,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ในวันเสาร์ ในวันหยุดราชการ จ านวน 52 คร้ัง/ปี เทศบาล เทศบาล

5 โครงการอันเน่ืองมาจาก 1. จัดท าโครงการ 200,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบาย 2. ด าเนินงานตามหนังสือส่ังการ โครงการ เทศบาล เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

และหนังสือส่ังการต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ
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ล ำ รำยละเอียดของกิจกรรม งบ สถำนท่ี หน่วยงำน
ดับ ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ประมำณ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี (บำท) หลัก

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

6 โครงการจัดท าหนังสือ เพ่ือจัดท าหนังสือรายงานกิจการของ 500,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
รายงานกิจการเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์ 1800 เล่ม

7 โครงการอันเน่ืองมาจาก 1. จัดท าโครงการ 10,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
พระราชด าริ นโยบาย 2. ด าเนินงานตามหนังสือส่ังการ โครงการ เพชรบูรณ์
รัฐบาล และนโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

และหนังสือส่ังการต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ

8 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมฯ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก 100,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
ปลูกจิตส านึกการป้องกัน สภาฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง เพชรบูรณ์
และปราบปรามการทุจริต พนักงานครู จ านวน 500 คน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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ล ำ รำยละเอียดของกิจกรรม งบ สถำนท่ี หน่วยงำน
ดับ ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ประมำณ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี (บำท) หลัก

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

9 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมฯ ให้แก่ประชาชน พนักงาน 50,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมาย เทศบาลฯ และพนักงานครู จ านวน 200 คน เพชรบูรณ์
ในชีวิตประจ าวัน

10 ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ ปรับปรุงอาคารสหกรณ์เดินรถหลังเก่า 500,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
เดินรถหลังเก่าเป็นห้องเก็บ เป็นห้องเก็บเอกสารของกองวิชาการฯ เพชรบูรณ์
เอกสารของกองวิชาการฯ รายละเอียดดังน้ี

 - ปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร
 - งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า
งานห้องน้ าห้องส้วม งานระบบสุขาภิบาล
งานผนังก้ันห้อง งานประตูหน้าต่าง 
งานทาสี ฯลฯ
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)
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ล ำ รำยละเอียดของกิจกรรม งบ สถำนท่ี หน่วยงำน
ดับ ท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำร ประมำณ ด ำเนินกำร รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี (บำท) หลัก

โครงกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

11 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน 20,000 กองคลัง กองคลัง
พระราชด าริ นโยบาย หน่วยงานราชการรวมถึงภาคเอกชน เทศบาลเมือง
รัฐบาล และนโยบาย ตระหนักเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วม เพชรบูรณ์
กระทรวงมหาดไทย ในการด าเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย และหนังสือส่ังการต่างๆ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการเสริมสร้างความ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 40,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ

ปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เช่น
ของคนในชุมชนเมือง ค่าอาหารอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เอกสาร

อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯลฯ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
พระราชด าริ นโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล และนโยบาย และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เช่น 
กระทรวงมหาดไทย ค่าอาหารอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เอกสาร

อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯลฯ 

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

3 โครงการป้องกันและลด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 40,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
อุบัติเหตุทางการจราจร เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่

เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และภารกิจ
จ าเป็นตามนโยบายของภาครัฐ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามโครงการ

4 โครงการปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 500,000 เทศบาลเมือง ฝ่ายป้องกันฯ
ซ่อมแซมระบบกล้อง ซ่อมแซม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพชรบูรณ์
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(CCTV) ในเขตเทศบาล
เมืองเพชบูรณ์
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

5 โครงการปรับปรุงซ่อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 300,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
แซม สัญญาณไฟจราจร ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณ
ในเขตเทศบาลเมือง ไฟเตือนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

6 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 5,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
บ าเพ็ญสาธารณะ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ
ประโยชน์ของสมาชิก สมาชิก อปพร. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
อปพร. และเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการฯลฯ

7 โครงการฝึกซ้อมแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
การดับเพลิงและการ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการกู้ชีพกู้ภัย
กู้ชีพกู้ภัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึก ฯลฯ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

8 โครงการฝึกทบทวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน วิทยากร อุปกรณ์
การฝึก  เคร่ืองแต่งกาย อปพร.ครบชุด วัสดุ
ในการฝึกอบรมฯลฯ

9 โครงการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 35,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
ป้องกันและระงับ ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
อัคคีภัยให้กับโรงเรียน ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมือง
ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล เพชรบูรณ์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เมืองเพชรบูรณ์ เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร

อุปกรณ์การฝึก ฯลฯ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

10 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 35,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
และระงับอัคคีภัยให้กับ ฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
พนักงานเทศบาลและ ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างสังกัด
ลูกจ้างสังกัดเทศบาล เทศบาลฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เมืองเพชรบูรณ์ เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร

อุปกรณ์
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการค่าใช้จ่ายการ เพ่ือให้นักเรียนมีอาคารเรียนและอาคาร 600,000 โรงเรียน กองการศึกษา  

ปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ ในสังกัด
อาคารเรียนและอาคาร และปลอดภัย
ประกอบโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเน่ือง 10,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
พระราชด าริ นโยบาย มาจากพระราชด าริ นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลและนโยบาย และนโยบายกระทรวงฯ ท่ีระบุไว้  
กระทรวงมหาดไทย ในโครงการ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนกำรศึกษำ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการสุขาภิบาล จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ 50,000 กอง กองสาธารณสุขฯ

อาหารและอาหาร ร้านอาหาร ร้านอาหารแผงลอย สาธารณสุขฯ   
ปลอดภัย ตลาดสดจ านวน ประมาณ 100 คน

  

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนสำธำรณสุข

 53



ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการเทศบาลพบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาล 50,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ

ประชาชน พบประชาชน ท่ีระบุไว้ในโครงการ งบเทศบาล สังคม

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเน่ือง 100,000 เทศบาล กองสวัสดิการ
พระราชด าริ นโยบาย มาจากพระราชด าริ นโยบายรัฐบาล สังคม
รัฐบาลและนโยบาย และนโยบายกระทรวงฯ ท่ีระบุไว้
กระทรวงมหาดไทย ในโครงการ

3 โครงการก่อสร้างศูนย์การ เพ่ือก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เยาวชน 4,900,000   บริเวณบ้านพัก กองสวัสดิการ
เรียนรู้เยาวชน บริเวณ บริเวณบ้านพักคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ คลังจังหวัด สังคม
บ้านพักคลังจังหวัด เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ เฟส 2

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการอันเน่ืองมาจาก 1. จัดท าโครงการ 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัดฯ

พระราชด าริ นโยบาย 2. ด าเนินงานตามหนังสือส่ังการโครงการ เทศบาล ฝ่ายส่งเสริม
รัฐบาลและนโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบาย การท่องเท่ียว
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย

และหนังสือส่ังการต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ

       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 ปรับปรุงห้องท างาน ปรับปรุงภายในห้องท างาน 500,000 กองช่าง กองช่าง

กองช่าง  - งานฝ้าเพดาน เทศบาลเมือง
 - งานติดต้ังระบบไฟฟ้า เพชรบูรณ์
 - งานผิวปูพ้ืนกระเบ้ือง
 - งานติดต้ังแผงก้ันส าเร็จรูป
 - งานครุภัณฑ์ชุดโต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี
โต๊ะและเก้าอ้ี
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์)

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 100,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ

คลองสวยน ้าใส เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการฯลฯ ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

โครงกำร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก
1 ขยายเขตแนวประปาและ เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การประปา 500,000 เทศบาลเมือง กองช่าง

ระบบจ้าหน่ายน ้าประปา ส่วนภูมิภาคในการด้าเนินกิจการท่ีเป็น เพชรบูรณ์
ภายในเขตเทศบาลฯ ประโยชน์แก่สาธารณะตามมาตรา 67 ทวิ 

แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559

2 ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง LED  - ติดตั งเสาและดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED 500,000 บริเวณ กองช่าง
บริเวณคลองศาลา จ้านวน 21 จุด คลองศาลา
(ชุมชน 14)  - ติดตั งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ชุมชน 14)

จ้านวน 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)

แบบ ผด. 02

       แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ล ำ รำยละเอียด งบ สถำนท่ี หน่วย
ดับ ของกิจกรรม ประมำณ ด ำเนินกำร งำนรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจำก (บำท) ผิดชอบ

โครงกำร หลัก

แบบ ผด. 02

       แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

3 ขยายเขตไฟฟ้าและระบบ เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน 500,000 ภายในเขต กองช่าง
จ่ายกระแสไฟฟ้า ภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า เทศบาลเมือง
ภายในเขตเทศบาลฯ และระบบจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้าครอบคลุม เพชรบูรณ์

ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
ในการด้าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์
แก่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เป็นไปตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
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