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การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือ จัดหาครุภณัฑ์ เพื่อใหม้คีรุภณัฑ์เพียงพอ เดมิ มคีรุภณัฑ์เพียงพอ พนกังานเทศบาล กองช่าง
กองช่าง ต่อการปฏบิติังานของ เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังนี้.- - 109,200 - - - ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติั

พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ 1.ครุภณัฑ์ส านักงาน - 31,700 - - - เพิ่มขึน้ ร้อยละ 90 งานมคีรุภณัฑ์
กองช่างและการปฏิบัติงาน  -โต๊ะท างาน มีขนาดไม่น้อย - 8,000 - - - เพียงพอและปฏบิติั
มีความพร้อมเปน็ไปอย่าง กว่ากว้าง 150 ซม. ลึก 80 งานได้อย่างมี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซม. สูง 75 ซม. พืน้โต๊ะด้าน ประสิทธิภาพมากขึน้
มากขึน้ บนผลิตจากไม ้Particle

Board เกรด A หนาไมน่อ้ย
กว่า 25 มม. ปดิผิวด้วย
เมลามนี ล้ินชักด้านขวาไม่
นอ้ยกว่า 3 ล้ินชัก จ านวน
1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท
 -โตะ๊ตอ่เขา้มมุ มขีนาดไม่ - 3,500 - - - 

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

นอ้ยกว่ากว้าง 65 ซม. ลึก
85 ซม. สูง 75 ซม. ผลิต
จากไม ้Particle Board
เกรด A หนาไม่น้อยกว่า 25
มม. แผงข้างหนา 16 มม.
มชีัน้วางของ 1 ชัน้ จ านวน
1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
 -โตะ๊คอมพิวเตอร์ มขีนาด - 4,500 - - - 
ไมน่อ้ยกว่ากว้าง 80 ซม.
ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
พื้นโต๊ะด้านบนผลิตจากไม้
Particle Board เกรด A 
หนาไมน่อ้ยกว่า 25 มม.
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เคลือบผิวเมลามีน มีถาดวาง
คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัวๆ ละ

4,500 บาท
 -ฐานรอง CPU มขีนาด - 900 - - - 
ไมน่อ้ยกว่ากว้าง 30 ซม.
ลึก 51 ซม. สูง 15 ซม.
จ านวน 1 ตัวๆ ละ 900 บาท

 -ตูล้ิน้ชกั แบบ 3 ลิน้ชกั - 3,800 - - - 
มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 42
ซม. ลึก 60 ซม. สูง 65 ซม.

จ านวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท

 -เก้าอ้ีส าหรับอ านวยการ - 11,000 - - - 
(ระดับต้น) พนกัพิงและที่นัง่
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

บฟุองน้ าหุม้หนงั 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

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - 70,000 - - - 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ - 34,000 - - - 
จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิ้ว 

จ านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เคร่ืองละ 17,000 บาท
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - 17,800 - - - 
หรือชนดิ LED ขาวด า
ชนดิ Network แบบที่ 1 
จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองละ 8,900 บาท

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

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท
 - เครื่องพิมพ์มลัตฟัิงชัน่ - 13,200 - - - 

5



แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

อิงค์เจ็ท มีความเร็วในการพิมพ์

ขาวด า 22/สี 20 (แผ่น/นาที)

ความละเอยีดในการพิมพ์
ไมน่อ้ย 1200x4800 dpi
Scan ความละเอยีดสูง
สุด 1200x2400 dpi   
Fax speed 33.6 kbps
ถาดบรรจกุระดาษ 250 แผ่น 

หนว่ยความจ าไมน่อ้ยกว่า 
128 MB เชื่อมต่อผ่านพอร์ต

USB/LAN/WiFi รองรับการ
พิมพ์ได้ถึงขนาด A3 รองรับ
การถ่ายเอกสารได้ถึงขนาด
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

A3 จ านวน 1 เคร่ือง ๆละ
13,200 บาท
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - 7,500 - - -
 - จัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน-น้ าเย็น - 7,500 - - -
พร้อมถังใส่น้ า ขนาดไมน่อ้ย
กว่าความกว้าง 305 มม.
ความสูง 997 มม. ลึก 380

มม. มรีะบบนริภยัที่หวัจ่าย
น้ าร้อน ปอ้งกนัน้ าร้อนลวก
จ านวน 1 ตู้

จดัซ้ือครุภณัฑ์ ดงัน้ี - - 309,700 - -
 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 201,200 - -
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด - - 7,800 - -
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

ไมน่อ้ยกว่า ยาว 120 x ลึก
60 x สูง 75 เซนติเมตร
ท าจากไม้แผ่น Top โต๊ะหนา

25 มม. มีช่องส าหรับใส่ของ

2 ช่อง มถีาดวางคีย์บอร์ด
รางเล่ือน จ านวน 2 ตัวๆ ละ

3,900 บาท
2. เกา้อีส้ าหรับเจ้าหนา้ที่ - - 6,400 - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนดิบนุวม
พนักหลังพิงสูง มีกลไกปรับระดับ

สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่กวา้ง

62 เซนติเมตร x ลึก 68 
เซนติเมตร x สูง 89 - 99
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เซนติเมตร จ านวน 2 ตัวๆ ละ

3,200 บาท

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

บาท เป็นเงิน 46,000 บาท

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

บาท เป็นเงิน 141,000 บาท

 - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ - - 56,800 - -
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - - 34,000 - -
จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 นิว้
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
17,000 บาท
2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า - - 5,000 - -
ขนาด 800 VA (480 Watts)

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ
2,500 บาท
3. เคร่ืองพิมพ์ชนดิเลเซอร์ - - 17,800 - -
หรือชนดิ LED ขาวด า
ชนดิ 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) หลกั

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - - 51,700 - -
1.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น - - 32,700 - -
เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอก

สูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี พร้อม

ใบมีด จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ

10,900 บาท
2.เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - - 19,000 - -
เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่อ้ยกว่า
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แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอก

12



แบบ ผ. 02

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

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)
            แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 11)

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

สูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี พร้อม

ใบมีด จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

9,500 บาท
ขอแก้ไขเป็น

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
จดัซ้ือครุภณัฑ์ ดงัน้ี - - 822,000 - -
 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 322000 - -
 - เต็นส์ ขนาดกว้าง 5 เมตร - - 322,000 - -
ยาว 8 เมตร จ านวน 20 หลัง

 - ครุภณัฑ์กีฬา - - 500,000 - -
 - อฒัจันทร์ ขนาดกว้าง 3 - - 500,000 - -
เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3.25

เมตร จ านวน 15 หลัง
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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 ก่อสร้างระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เดิม ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ระบายน้้า ค.ส.ล. การระบายน้้าอย่างพอเพยีง  - ก่อสร้างระบบระบายน้้า -         - - 482,000 -         มีระบบระบายน้้า สะดวกปลอดภยัในการ
ซอยพระพทุธบาท 7 ในพื้นที่เส้นทางการจราจร วางทอ่ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 ที่มีประสิทธภิาพ คมนาคมและน้้าไม่ทว่ม
(ชมุชน 14 คลองศาลา) ปอ้งกันน้้าทว่มขังและลด เมตร พร้อมบอ่พกั ค .ส.ล. มีความมั่นคงแข็งแรง ขังผิวจราจร รวมถึง

อุบติัเหตุ จ้านวน 15 บอ่ ความยาวรวม ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น บริเวณบา้นพกัอาศัย
ไม่น้อยกวา่ 98.00 เมตร ร้อยละ 85 ของชุมชนในพื้นที่
(ความยาวรวมบอ่พกั ค.ส.ล.)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก้าหนด)

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นระบบระบายน้้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่11)

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) แก้ไข (ฉบับที ่11)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ขอแก้ไขเปน็
 - ก่อสร้างระบบระบายน้้า
วางทอ่ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40
เมตร พร้อมบอ่พกั ค .ส.ล.
จ้านวน 20 บอ่ ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 140 เมตร
(ความยาวรวมบอ่พกั ค.ส.ล.)
(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก้าหนด)
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ผ. 03  บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข (ฉบับที่ 11) 
 



แบบ ผ. 03

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

1 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เต็นส์ ขนาดกว้าง 5 เมตร - - 322,000 - - กองช่าง
ยาว 8 เมตร จ านวน 20 หลัง

2 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กฬีา  - อัฒจนัทร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร - - 500,000 - - กองช่าง
ยาว 4 เมตร สูง 3.25 เมตร
จ านวน 15 หลัง

รวม 2 โครงการ - - 822,000 -            -            

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่11)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

     เป้าหมาย     (ผลผลิต
ของครุภณัฑ์)
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