
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
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เหตุผลและความจ าเปน็ 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการ               
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบาย 
ของรัฐ ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 

โครงการเพิ่มเติม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง 

   การพัฒนาด้านการศึกษา 
   - แผนงานการศึกษา    จ านวน    1 โครงการ  หน้าที่ 2 
   

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ     
   การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จ านวน    2 โครงการ  หน้าที่ 3 - 4 
    

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค – บริโภค 

   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน    1 โครงการ หน้าที่ 5 
   



 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โครงการเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดงานแข่งขัน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษา - - - - 3,000,000 นักเรียน ครู ได้เข้าร่วม นักเรียน ครู ในสังกัดได้ กองการศึกษา
ทกัษะทางวชิาการ ใหอ้งค์กรปกครองส่วน ทอ้งถิ่นระดับภาคเหนือแก่นักเรียน กิจกรรมแสดงความ เข้าร่วมกิจกรรมการจัด
เจ้าภาพระดับภาคเหนอื ทอ้งถิ่น เด็ก นักเรียน ในสังกัด สามารถทางวชิาการ การศึกษาและเผยแพร่
ประจ าป ีพ.ศ. 2565 และบคุลากร เยาวชน ได้ดีเพิ่มมากขึ้น ผลการจัดการศึกษา

และประชาชนทั่วไปได้เข้า ระดับภาคเหนือ ระดับ
ร่วมการแข่งขันทกัษะ ประเทศได้เปน็อย่างดี
ทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        

ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬาและคุณภาพชวีิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 ติดต้ังปา้ย Full color เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร จ้างเหมาติดต้ังปา้ย Full  -  -  - 300,000  - ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาชนมคีวามพงึพอใจ ส านักปลัด
Display พร้อมชุดควบคุม กิจกรรมของเทศบาลใหแ้ก่ color Display ขนาดยาว กิจกรรมของเทศบาล และเกิดประโยชน์ด้าน เทศบาล

ประชาชนได้รับทราบและ 3,840 mm x สูง 2,880 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 การรับข่าวสารกิจกรรม ฝ่ายส่งเสริม
เกิดประโยชน์มากที่สุด mm พร้อมชุดควบคุม ของเทศบาลเพิ่มขึ้น การทอ่งเที่ยว

บริเวณส่ีแยกหอสมุดเฉลิม
พระเกยีรติฯ จ านวน 1 ป้าย

(รายละเอยีดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 ติดต้ังชุดควบคุมระบบ เพื่อการควบคุมดูแล จ้างเหมาย้ายชุดควบคุม  -  -  - 200,000  - การควบคุมดุแล บ ารุง ประชาชนมคีวามพงึพอใจ ส านักปลัด
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ บ ารุงรักษา พร้อมบริการ ระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิ รักษา พร้อมบริการ และอ านวยความสะดวก เทศบาล
CCTV ประชาชนได้อย่างมี CCTV ส านักงานเทศบาล ประชาชนได้อย่างมี ด้านบริการตรวจสอบ ฝ่ายส่งเสริม

ประสิทธภิาพ เมืองเพชรบรูณ์ จ านวน ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น จากกล้องวงจรปดิ การทอ่งเที่ยว
1 ชุด (รายละเอียดตาม ร้อยละ 90 เพิ่มขึ้น
แบบแปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)
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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 ก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า เพื่อก้าจัดวัชพชืในแหล่งน ้า จ้างเหมาก้าจัดวชัพชืใน  -  -  - 500,000 500,000 แหล่งน ้าในเขตเทศบาล คุณภาพน ้าในแหล่งน ้า ส้านักปลัด
ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาลเมือง แหล่งน ้า ในเขตเทศบาล เมืองเพชรบรูณ์ มีความ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาล
เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ใหม้คีวามสะอาด เมืองเพชรบรูณ์ สะอาดและมีภมูิทศัน์ เพชรบรูณ์ มีความสะอาด ฝ่ายปอ้งกันฯ

และมีภมูิทศัน์ที่สวยงาม (รายละเอยีดตามแบบแปลน ที่สวยงามเพิ่มขึ น สามารถน้าไปใช้ประโยชน์

แผนผังเทศบาลก้าหนด) ร้อยละ 80 ได้และมีภมูิทศัน์ที่
สวยงาม

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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