
   
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
 

 





 
 

เหตุผลและความจำเปน็ 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและนโยบายของรัฐ                
ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง               
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จึงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 

โครงการเพิ่มเติม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

   การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

           - แผนงานเคหะและชุมชน    จำนวน    1 โครงการ 

การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 

           - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน     5 โครงการ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

    และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 

           - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   จำนวน     1 โครงการ 
 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน - - -  - 9,600,000 ภายในเขตเทศบาลมี การปฏิบัติงาน กอง
รถบรรทุกขยะ เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขฯ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ความสะอาดเรียบร้อย กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
(แบบอัดท้าย) มีความสะดวก คล่องตัว ไม่ต่่ากว่า 6,000 ซีซี หรือ เพ่ิมมากย่ิงข้ึน มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารงาน

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ก่าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 90 มากย่ิงข้ึน และ สาธารณสุข
มากข้ึน ภายในเขตเทศบาลฯ 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) ภายในเขตเทศบาล
มีความสะอาดเรียบร้อย จ่านวน 4 คัน มีความสะอาด
มากข้ึน (ตามบัญชีราคามาตรฐาน เรียบร้อยมากข้ึน

ครุภัณฑ์)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

            แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์ธาราบ าบัด จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์  -  -  - 30,000,000 30,000,000 มีสถานท่ีรองรับผู้ป่วย ผู้ป่วยท่ีมีอาการ กอง
ศูนย์ธาราบ าบัด ส าหรับรองรับผู้ป่วยท่ีมีอาการ ธาราบ าบัด ท่ีมีอาการเจ็บปวด เจ็บปวดกล้ามเน้ือ สวัสดิการ

เจ็บปวดกล้ามเน้ือและข้อต่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน กล้ามเน้ือและข้อต่อ และข้อต่อต่าง ๆ สังคม
ต่างๆ รวมท้ังการฟ้ืนฟู แผนผังเทศบาลก าหนด) ต่าง ๆ โดยการบริการ ได้รับการฟ้ืนฟู
กล้ามเน้ืออ่อนแรง ระบบ ด้านกายภาพบ าบัด มีสุขภาพร่างกาย
ประสาทและการเคล่ือนไหว ในน้ า แข็งแรงข้ึน
โดยการบริการด้านกายภาพ
บ าบัดในน้ า

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

2



แบบ ผ. 02

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

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

2 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์  -  -  - 30,000,000 30,000,000 มีสถานท่ีให้เด็ก เด็ก เยาวชน และ กอง
ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ การเรียนรู้เทศบาล เยาวชน และประชาชน ประชาชน มีสถานท่ี สวัสดิการ
เทศบาลเมือง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เมืองเพชรบูรณ์ ไว้ส าหรับเป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้ สังคม
เพชรบูรณ์ ส าหรับเด็กเยาวชน ประชาชน (รายละเอียดตามแบบแปลน ศึกษาหาความรู้ ในด้านต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาลฯและพ้ืนท่ี แผนผังเทศบาลก าหนด) มากย่ิงข้ึน
ใกล้เคียง

3



แบบ ผ. 02

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

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

3 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุม  -  -  - 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีสถานท่ี ประชาชนได้รับ กอง
หลังคาคลุมลาน ให้มีความพร้อมในการใช้ ลานกีฬาชุมชนท่ี 2 ไว้ส าหรับออก ความสะดวก สวัสดิการ
กีฬาชุมชนท่ี 2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ (คลองสานพัฒนา) ก าลังกายได้ตลอด มีสถานท่ีไว้ใช้ สังคม
(คลองสานพัฒนา) ออกก าลังกายในร่ม (รายละเอียดตามแบบแปลน เวลาทุกฤดูกาลและ ส าหรับ

แผนผังเทศบาลก าหนด) รองรับการจัดกิจกรรม ออกก าลังกายได้ทุก
ต่าง ๆ ในชุมชน ฤดูกาลและรองรับ

การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ตลอดเวลา

4



แบบ ผ. 02

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

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

4 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุม  -  -  - 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีสถานท่ี ประชาชนได้รับ กอง
หลังคาคลุมลาน ให้มีความพร้อมในการใช้ ลานกีฬาชุมชนท่ี 3 ไว้ส าหรับออกก าลังกาย ความสะดวก สวัสดิการ
กีฬาชุมชนท่ี 3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ (สะเดียงพัฒนา) ได้ตลอดเวลาทุกฤดูกาล มีสถานท่ีไว้ใช้ สังคม
(สะเดียงพัฒนา) ออกก าลังกายในร่ม (รายละเอียดตามแบบแปลน และรองรับการจัด ส าหรับ

แผนผังเทศบาลก าหนด) กิจกรรมต่าง ๆ ออกก าลังกายได้ทุก
ในชุมชน ฤดูกาลและรองรับ

การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ตลอดเวลา

5



แบบ ผ. 02

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

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาด้านการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

5 โครงการก่อสร้าง เพ่ือสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุม  -  -  - 2,000,000 2,000,000 ประชาชนมีสถานท่ี ประชาชนได้รับ กอง
หลังคาคลุมลาน ให้มีความพร้อมในการใช้ ลานกีฬาชุมชนท่ี 14 ไว้ส าหรับออกก าลังกาย ความสะดวก สวัสดิการ
กีฬาชุมชนท่ี 14 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ (คลองศาลา) ได้ตลอดเวลาทุกฤดูกาล มีสถานท่ีไว้ใช้ สังคม
(คลองศาลา) ออกก าลังกายในร่ม (รายละเอียดตามแบบแปลน และรองรับการจัด ส าหรับ

แผนผังเทศบาลก าหนด) กิจกรรมต่าง ๆ ออกก าลังกายได้ทุก
ในชุมชน ฤดูกาลและรองรับ

การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน
ได้ตลอดเวลา
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แบบ ผ. 02

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

1 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. - - - 500,000 500,000 ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยเทพา ความปลอดภัยให้แก่ หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 มีความม่ันคงแข็งแรง สะดวกปลอดภัยในการ
พัฒนา 8 (ด้านใน) ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง เมตร ยาวรวม 166 เมตร คิดเป็น ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน คมนาคม

ในการสัญจรไป-มา พ้ืนท่ีซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า 664 ร้อยละ 85
ตารางเมตร พร้อม  
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบ
พลังงานไฟฟ้าบริเวณซอย
เทพาพัฒนา 8 (ด้านใน)
(รายละเอียดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
          เป้าหมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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