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คำนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การจัดทำแผนเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้เป็นจุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาท้องถิ่น โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผ่นแม่บท (แผนระยะยาว) มีแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแผนพัฒนา            
แบบหมุนเวียน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกป ี

  การจัดทำแผนการดำเนินงาน มีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี                 
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน แผนการดำเนินงานของเทศบาล                 
เมืองเพชรบูรณ์ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงข้อมูลการพัฒนาในระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2564) ซึ่งแผนงาน/
โครงการจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เปรียบเสมือน
คู่มือประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่ต้องนำไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 38 45,906,450      25 65.79 36,581,200    79.69 กองการศึกษา
   1.3 แผนงานสาธารณสุข 12 3,617,000        6 50.00 645,700         17.85 กองสาธารณสุขฯ
   1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 13 96,650,000      2 15.38 340,000         0.35 กองช่างสุขาภิบาล

กองสาธารณสุขฯ
   1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 38,573,400      13 81.25 33,722,300    87.42 กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุขฯ
   1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 29 125,045,000   20 68.97 6,355,000      5.08 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว

        และนันทนาการ กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

   1.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 55,000            1 100.00 40,000           72.73 ฝ่ายป้องกันฯ

รวม 112 311,856,850   70 62.50 79,694,200    25.55
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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 15 3,811,000        11 73.33 890,000         23.35 ส านักปลัดเทศบาล

กองวิชาการ ฯ
   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 1,835,000        10 100.00 1,835,000      100.00 ฝ่ายป้องกัน ฯ
   2.3 แผนงานสาธารณสุข 3 650,000          2 66.67 550,000         84.62 กองสาธารณสุข ฯ
   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 13 18,238,000      2 15.38 5,800,000      31.80 กองช่าง

กองสาธารณสุข ฯ
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 6,995,000        5 62.50 2,920,000      41.74 กองสวัสดิการสังคม
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1 80,000            1 100.00 10,000           12.50 ส านักปลัดเทศบาล
       และนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเท่ียว

   2.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 977,000          2 100.00 947,000         96.93 กองช่าง

รวม 52 32,586,000     33 63.46 12,952,000    39.75

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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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 แผนงานศึกษา 2 15,500,000      2 100.00 15,500,000    100.00 กองการศึกษา
   3.2 แผนงานการรักษาความสงบ 1 100,000          1 100.00 100,000         100.00 ฝ่ายป้องกันฯ
   3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 9 19,500,000      9 100.00 10,200,000    52.31 กองช่าง
   3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,442,000        2 66.67 972,000         67.41 กองช่าง

รวม 15 36,542,000     14 93.33 26,772,000    73.26
รวมท้ัง 3 ยุทธศาสตร์ 179 117                 117 65.36 119,418,200  31.34

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 



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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 500,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา อันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา  เทศบาล
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ี พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและ
ยึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวม เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
จิตใจของประชาชนชาวไทย ท้ังชาติ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ
ท้ังชาติ

2 โครงการพัฒนาวัดเน่ืองใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษา พัฒนาวัดเน่ืองในกิจกรรมวันเข้าพรรษา เทศบาล เทศบาล

ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

3 โครงการสินค้าชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1,500,000 ด าเนินการจัด กองคลัง
สู่ถนนคนพอเพียง สินค้าชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง เช่น กิจกรรมสินค้า

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ค่าจ้างเหมาดนตรี ชุมชนสู่ถนนคน
ค่าสนับสนุนการแสดงหรือ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ พอเพียงในพ้ืนท่ี
ท่ีเก่ียวข้องและท่ีระบุไว้ในโครงการ  - บริเวณห้องสมุด

เฉลิมกาจญนาฯ
 - บริเวณหอโบราณ

คดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย
 - ถนนหน้าสถานี
ต ารวจ อ.เมือง พช.
 - บริเวณหอ
วัฒนธรรมนครบาล
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
      แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

เพชรบูรณ์
 - ถนนหน้าศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง
 - บริเวณอ่ืน ๆ 
ท่ีขออนุญาตให้
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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 360,000 โรงเรียน กอง

ข้าราชการครูของโรงเรียน ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัด การศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครอง เทศบาลฯ
ส่วนท้องถ่ิน

2 โครงการวันครู เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันครู 70,000      โรงเรียน กอง
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ในสังกัด การศึกษา

3 โครงการพัฒนาครูอาสา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 6,000 กอง กอง

ครูอาสาท าหน้าท่ีสอนเด็ก การศึกษา การศึกษา

สอนเด็กด้อยโอกาส

       แผนงำนกำรศึกษำ

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

4 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ 468,000    โรงเรียน กอง

ส่งเสริมศักยภาพการจัด ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ในสังกัด การศึกษา

การศึกษาของท้องถ่ิน(ค่าปัจจัย ของท้องถ่ิน
พ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน)

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 8,795,000 โรงเรียน กอง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ ในสังกัด การศึกษา
ศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

6 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายระบบ 67,200      โรงเรียน กอง
โรงเรียน Asymmetric Digital subsciber ในสังกัด การศึกษา

Line : ASDL  ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
ระบบ wireless Fidelity : WiFi

7 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ 400,000    โรงเรียน กอง
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ส าหรับ ในสังกัด การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 โรงเรียน

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 200,000 โรงเรียน กอง
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ส าหรับ ในสังกัด การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 4 โรงเรียน
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

9 โครงการมหกรรมการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 650,000    โรงเรียน กอง
การศึกษาท้องถ่ินระดับ กิจกรรม เข้าร่วมงานมหกรรมการ ในสังกัด การศึกษา
ภาคเหนือและระดับประเทศ จัดการศึกษาท้องถ่ิน ระดับภาคเหนือ

และระดับประเทศ

10 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000      โรงเรียน กอง
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ในสังกัด การศึกษา
 โรงเรียนในสังกัดฯ

11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ 250,000    โรงเรียน กอง
พัฒนาประสิทธิภาพการจัด วิจัยทางวิชาการ และส่งเสริมมาตรฐาน ในสังกัด การศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา 500,000 โรงเรียน กอง
ทางวิชาการ คุณภาพ ครูผู้สอนและบุคลากรทาง ในสังกัด การศึกษา

การศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ในด้านการอบรม นิเทศครูในสังกัด
การเข้าค่ายวิชา การนันทนาการ 
การประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาการ
กับหน่วยงานต่างๆ

13 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 6,512,000 โรงเรียน กอง
อาหารกลางวันของโรงเรียน โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร ในสังกัด การศึกษา
ในสังกัดเทศบาล กลางวัน ส าหรับนักเรียนในสังกัด

โรงเรียนเทศบาล
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

14 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 7,456,000 โรงเรียน กอง
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ ในสังกัด การศึกษา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน 3 เทศบาลฯ
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และสังกัด 
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์  โรงเรียน สพฐ.
บ้านสะเดียง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 4

15 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 200,000    โรงเรียน กอง
กิจกรรมรักการอ่านในสถาน กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด ในสังกัด การศึกษา
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แก่โรงเรียน
ส่วนท้องถ่ิน ในสังกัดเทศบาล
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

16 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหาร 9,052,000 โรงเรียน กอง
สนับสนุนอาหารกลางวัน กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดส านักงาน สังกัด สพฐ. การศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)

จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านสะเดียง

17 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 50,000 โรงเรียน กอง
ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและ ในสังกัด การศึกษา

ยุวกาชาด
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

18 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000        รร.อนุบาล พช กอง
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการป้องกัน รร.เมือง พช การศึกษา
ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในลักษณะ รร.บ้านสะเดียง

บูรณาการ เพ่ือป้องกันกลุ่มเส่ียง ให้โรงเรียน
สังกัด (สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียนเมือง
เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสะเดียง

19 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 200,000 โรงเรียน กอง
สพป.พช.เขต 1 และ สพม. 40 และระบุไว้ในโครงการ เทศบาล 1 การศึกษา
 ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

20 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 200,000    กอง กอง
วันเด็กแห่งชาติ การศึกษา การศึกษา

โรงเรียน
ในสังกัด

21 โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 300,000    กอง กอง
คุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น การศึกษา การศึกษา

โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ
D.A.R.E.ประเทศไทย) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

22 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่าย 100,000 กอง กอง
การจัดกระบวนการเรียน ในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน การศึกษา การศึกษา
การสอนการบริหารตามหลัก การสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของ โรงเรียน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่ ในสังกัด
สถานศึกษาพอเพียง สู่ "ศูนย์ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง" ส าหรับโรงเรียนในสังกัด
ของเศรษฐกิจพอเพียง"  2 โรงเรียน

23 โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่าย 200,000    กอง กอง
การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว ในกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้าน การศึกษา การศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร การท่องเท่ียวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร โรงเรียน
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส าหรับโรงเรียน ในสังกัด

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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง

24 โครงการค่ายพัฒนาเด็กและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 40,000 โรงเรียน กองการ
เยาวชนองค์กรปกครอง พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนองค์กร ในสังกัด ศึกษา
ส่วนท้องถ่ินระดับภาคเหนือ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับภาคเหนือ

25 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วม 450,000    โรงเรียน กองการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ในสังกัด ศึกษา
ประเทศไทยระดับภาคเหนือ ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ และระดับประเทศ
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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 โครงการควบคุมและป้องกัน ให้ความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก 150,000 กอง ฝ่ายบริการ

โรคไข้เลือดออก และพ่นยา แจกทรายอะเบทท้ัง 17 ชุมชน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

2 โครงการควบคุมและป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ 60,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ สุนัข แมว ท้ัง 17 ชุมชน จ านวน สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  2,000 ตัว
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
พระราชปณิธานศาตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

3 โครงการควบคุมและป้องกัน ท าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมือง 80,000 กอง ฝ่ายบริการ
โรคพิษสุนัขบ้าด้วยการท าหมัน เพชรบูรณ์ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน
ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

4 โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก ให้ความรู้เร่ืองไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 10,000 กอง ฝ่ายบริการ
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและ สายพันธ์ใหม่และพ่นยาฆ่าเช้ือ สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ท้ัง 17 ชุมชน

5 โครงการพระราชด าริ สนับสนุนให้ผู้น าท้ัง 17 ชุมชน จัดท า 340,000 กอง ฝ่ายบริการ
ด้านสาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสำธำรณสุข

6 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน ส ารวจข้อมูลสุนัขท่ีมีเจ้าของและ 5,700 กอง ฝ่ายบริการ
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ สาธารณสุข
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค เพชรบูรณ์
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
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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 โครงการเช่าท่ีดินเพ่ือเพ่ิม เช่าท่ีดินพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 25 ไร่ 320,000 สถานท่ีก าจัด กองช่าง

ประสิทธิภาพการบริหาร จ านวน 2 แปลง ขยะเทศบาล สุขาภิบาล
จัดการบ่อก าจัดขยะมูลฝอย เมืองเพชรบูรณ์

2 โครงการอบรมให้ความรู้ เพ่ือจ่ายค่าจัดการอบรมโครงการ 20,000 กอง ฝ่ายบริหารงาน
การจัดการขยะมูลฝอย อบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ
ชุมชนและชุมชนปลอด ชุมชนและชุมชนปลอดขยะ   
ขยะ (Zero Waste) (Zero Waste) เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ ประชาชนภายในเขต
เทศบาลฯ เพ่ืองสร้างแรงกระตุ้น
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
จ านวน 100 คน

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน สังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ท่ีระบุไว้ในโครงการ

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 982,100 เทศบาล กองสวัสดิการ
ครุภัณฑ์กีฬา สังคม

3 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 300,000 หน้าโรงเรียน กองสวัสดิการ
เด็กเล่นหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น เทศบาล 1 สังคม
(บ้านในเมือง) หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) (บ้านในเมือง)

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 144,000 หน้าสถานี กองสวัสดิการ
เด็กเล่นหน้าสถานีขนส่ง โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น ขนส่งเทศบาล สังคม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หน้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์

5 โครงการอุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ 300,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ศอ.ปส.จ.พช.) ยาเสพติดจังหวัดด้วยพลังแผ่นดิน 

ท้องถ่ินและชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจ าปี 2564

6 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในเขต 24,722,400 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท้ัง 17 ชุมชน สังคม
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

7 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพคนพิการในเขต 3,916,800 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
คนพิการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท้ัง 17 ชุมชน สังคม

8 โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สังคม

ท้ัง 17 ชุมชน

9 โครงการอบรมสัมมนาและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 2,500,000 ห้องประชุม กองสวัสดิการ
ทัศนศึกษาดูงานขององค์กร โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน ชาญอนุสรณ์ สังคม
ชุมชนและองค์กรภาคประชาชน ขององค์กรชุมชนและองค์กรภาค

ประชาชนท่ีระบุไว้ในโครงการ
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

10 โครงการนันทนาการเพ่ือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 สวนเพชบุระ กองสวัสดิการ
ประชาชน โครงการนันทนาการเพ่ือประชาชน สังคม

ท่ีระบุไว้ในโครงการ

11 โครงการประกวดดนตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 150,000 หอวัฒนธรรม กองสวัสดิการ
เพ่ือความสุขใจห่างไกลยาเสพติด โครงการประกวดดนตรีเพ่ือความสุขใจ นครบาล สังคม

ห่างไกลยาเสพติดท่ีระบุไว้โครงการ เพชรบุรณ์

12 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

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

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

170 คน
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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 หอวัฒนธรรม ส านักปลัดฯ

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เช่น ค่าตอบแทน นครบาล ฝ่ายส่งเสริม
วิทยากร ค่าวัสดุส านักงาน การท่องเท่ียว
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

2 โครงการจัดท าส่ือ จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ดังน้ี 495,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ประชาสัมพันธ์แหล่ง  - หนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในเขต เทศบาล เทศบาล
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายส่งเสริม
เมืองเพชรบูรณ์ 19.00 x 21.00 ซม. พิมพ์ส่ีสีท้ังเล่ม จ านวน การท่องเท่ียว การท่องเท่ียว

ไม่น้อยกว่า 120 หน้า ไม่รวมปก ปกหนังสือ
เป็นกระดาษอาร์ตมัน310 แกรม เคลือบพีวีซี
ด้าน+spot UV เงา 1 ด้าน เน้ือในกระดาษ
อาร์ตด้าน 120 แกรมเข้าเล่มอย่างดีแบบ    

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

สันกาวท าเป็นรูปเล่มสวยงาม
 จ านวน 1,200 เล่ม
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
12.30 x 42.00 ซม.(ส าเร็จ) เม่ือกางแผ่นพับ
ออกขนาดไม่น้อยกว่า 96.00 x 24.00 ซม.
พิมพ์ส่ีสี 2 ด้าน/แผ่น กระดาษอาร์ตมัน 160
แกรม เคลือบวานิชก่ึงเงาก่ึงด้าน 2 ด้าน 
ป๊ัมพับและพับซิกแซก 8 ตอน จ านวน
 2,850 แผ่น
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

3 โครงการส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 เทศบาลเมือง ส านักปลัดฯ
การท่องเท่ียว 14 จุด โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 14 จุด เพชรบูรณ์ ฝ่ายส่งเสริม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าวัสดุ การท่องเท่ียว

ส านักงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมา ฯลฯ

4 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดต้ังไฟฟ้า 250,000 บริเวณอนุสรณ์ ส านักปลัดฯ
ติดต้ังประดับไฟฟ้าแสง สี ประดับ แสง สี รูปทรง ประติมากรรมร่วมสมัย แสนศักด์ิ ฝ่ายส่งเสริม
รูปทรงประติมากรรม มีขนาดรูปทรง จ านวน ไฟฟ้าประดับ แสง สี เมืองสุรินทร์ การท่องเท่ียว
ร่วมสมัยบริเวณอนุสรณ์ พร้อมติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด
แสนศักด์ิ
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

5 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดต้ังไฟฟ้า 250,000 บริเวณ ส านักปลัดฯ
ติดต้ังประดับไฟฟ้า แสง สี ประดับ แสง สี รูปทรง ประติมากรรมร่วมสมัย หอโบราณคี ฝ่ายส่งเสริม
รูปทรง ประติมากรรม มีขนาดรูปทรง จ านวน ไฟฟ้าประดับ แสง สี เพ็ชรบูรณ์ การท่องเท่ียว
ร่วมสมัยบริเวณหอโบราณ พร้อมติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด อินทราชัย
คดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

6 โครงการส่งเสริมกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ
ประชาชนและเยาวชน โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนและเยาวชน สังคม
ในเขตเทศบาลเมือง ท่ีระบุไว้ในโครงการ
เพชรบูรณ์ 
(ต้านยาเสพติด) 
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

7 โครงการแข่งขันฝีพายเรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 350,000 ท่าน้ า กองสวัสดิการ
ทวนน้ างานประเพณี แข่งขันฝีพายเรือทวนน้ างานประเพณี วัดไตรภูมิ สังคม
อุ้มพระด าน้ า อุ้มพระด าน้ า ท่ีระบุไว้ในโครงการ

8 โครงการเทศน์มหาชาติ จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติวัดมหาธาตุ 20,000 วัดมหาธาตุ กองการ
ร่วมกับวัดมหาธาตุ ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา

9 โครงการตักบาตรเทโว จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวร่วมกับ 30,000     วัดประตูดาว กองการ
ร่วมกับวัดประตูดาว วัดประตูดาวให้ประชาชนเข้าร่วม ศึกษา

กิจกรรม

10 โครงการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษามีประชาชน 250,000 วัด กองการ
เน่ืองในวันเข้าพรรษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมฯกิจกรรม เพชรวราราม ศึกษา
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

11 โครงการบรรพชาสามเณร จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรฯ 100,000 วัดพระแก้ว กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว

12 โครงการจัดงานวันลูก จัดกิจกรรมงานวันลูกกตัญญูให้แก่ 20,000 วัดมหาธาตุ กองการ
กตัญญูร่วมกับวัดมหาธาตุ ประชาชนท้ัง 17 ชุมชน ศึกษา

13 โครงการจัดงานปิดทอง จัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาท 50,000     วัดภูเขาดิน กองการ
บูชารอยพระพุทธบาท วัดภูเขาดินประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม ศึกษา
ร่วมกับวัดภูเขาดิน

14 โครงการจัดงานวันข้ึน จัดกิจกรรมงานวันข้ึนปีใหม่ เช่น ท าบุญ 200,000   หอโบราณ กองการ
ปีใหม่ ตักบาตรและกิจกรรมอ่ืนๆ คดีอินทราชัย ศึกษา
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

15 โครงการจัดงานวัดตรุษ จัดกิจกรรมวันตรุษไทยร่วมกับวัดช้างเผือก 50,000 วัดช้างเผือก กองการ
ไทยร่วมกับวัดช้างเผือก และวัดทุ่งสะเดียง ประชาชนชุมชนท่ี 3,4 วัดทุ่งสะเดียง ศึกษา
และวัดทุ่งสะเดียง ประชาชนท่ัวไป พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม

16 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์  เช่น 300,000   หอวัฒนธรรม กองการ
วันสงกรานต์ ท าบุญตักบาตร รดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุ ถนนบูรกรรม ศึกษา

สรงน้ าพระ ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชา โกวิท
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

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

17 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 150,000   สวนสาธารณะ กองการ
ลอยกระทง เช่น ขบวนแห่กระทง ท้ัง 17 ชุมชน หนองนารี ศึกษา

ประกวดกระทงสวยงามและประกวด
นางนพมาศ ฯลฯ

18 โครงการจัดงานประเพณี จัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ า เช่น 2,000,000 วัดไตรภูมิ กองการ
อุ้มพระด าน้ า ขบวนแห่ทางบก, ขบวนแห่ทางน้ า, วัดโบสถ์ชนะมาร ศึกษา

งานแสดงแสง สี เสียง และเทศกาล วัดเพชรวราราม
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ฯลฯ ณ พุทธอุทยาน

เพชรบุระ
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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. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

19 โครงการจัดงานประเพณี  -จัดพิธีบวงสรวงศาลศาสนาพราหมณ์ 500,000   ศาลเจ้าพ่อ กองการ
บวงสรวงศาลเจ้าพ่อ  -จัดพิธีพุทธศาสนา หลักเมือง ศึกษา
หลักเมืองเพชรบูรณ์  -จัดพิธีจีน

เพ่ือให้คณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภา
และประชาชนเข้าร่วม

20 โครงการเงินอุดหนุน อุดหนุนเงินจัดกิจกรรมสภาวัฒนธรรม 300,000   หอวัฒนธรรม กองการ
วัฒนธรรมนครบาล แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล ฯ นครบาล ศึกษา
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์)
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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 าเนิน 40,000 ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัด

ปรองดองสมานฉันท์ของคน โครงการเสริมสร้างความปรองดอง เทศบาล
ในชุมชนเมือง สมานฉันท์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ฝ่ายป้องกันฯ

และเคร่ืองด่ืม เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการ ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ    

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี ๑  กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 



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 โครงการจัดงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

วันเทศบาล ในการจัดงานวันเทศบาล ตามท่ีระบุไว้ใน เทศบาล เทศบาล
โครงการ

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการอบรม 30,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ประชาธิปไตยและ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและ เทศบาล เทศบาล
การเลือกต้ัง ประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังในระบอบ

ประชาธิปไตย ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ

3 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
จริยธรรมของผู้บริหาร ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร เทศบาล เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัด
ประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามท่ีระบุไว้ใน

โครงการ

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

46



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. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

4 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบาย เทศบาล เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย รัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ

5 โครงการจัดท าหนังสือ เพ่ือจัดท าหนังสือรายงานกิจการของ 500,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
รายงานกิจการเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์ 1,800 เล่ม

6 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
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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. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

7 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดฝึกอบรมฯ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก 100,000 เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
ปลูกจิตส านึกการป้องกัน สภาฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้าง เพชรบูรณ์
และปราบปรามการทุจริต พนักงานครู จ านวน 500 คน
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

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

11 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน 10,000 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
1 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ

พระราชด าริ นโยบาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นโยบายรัฐบาล
รัฐบาล และนโยบาย และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เช่น 
ของกระทรวงหมาดไทย ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ
ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

2 โครงการป้องกันและลด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 40,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
อุบัติเหตุทางการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจร   
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ในช่วงเทศกาล ในการจัดกิจกรรม 

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม เอกสารอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการ ฯลฯ ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมในโครงการ

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

3 โครงการปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 500,000 เทศบาลเมือง ฝ่ายป้องกันฯ
ซ่อมแซมระบบกล้อง ซ่อมแซม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพชรบูรณ์
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(CCTV) ในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 500,000 เทศบาลเมือง ฝ่ายป้องกันฯ
สัญญาณไฟจราจรในเขต ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณ เพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ไฟเตือนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

5 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 5,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
บ าเพ็ญสาธารณ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ
ประโยชน์ของสมาชิก สมาชิก อปพร. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
อปพร. และเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ

ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ
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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

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

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

อุปกรณ์การฝึก ฯลฯ

7 โครงการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 180,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (อปพร.) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร อุปกรณ์
การฝึก  เคร่ืองแต่งกาย อปพร.ครบชุด วัสดุ
ในการฝึกอบรมฯลฯ
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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

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

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

อุปกรณ์การฝึก ฯลฯ

9 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 35,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
และระงับอัคคีภัยให้กับ ฝึกอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
พนักงานเทศบาลและ ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างสังกัด
ลูกจ้างสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เช่น ค่าอาหาร 
เมืองเพชรบูรณ์ อาหารว่างและ เคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทน

วิทยากร 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

       แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

10 โครงการจัดซ้ือชุด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร 500,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
ผจญเพลิงในอาคาร พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ
พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) ประกอบด้วยเส้ือดับเพลิง กางเกง
แบบถังอัดอากาศ ดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะ
(SCBA) กันเปลวไฟและความร้อน รองเท้าดับเพลิง

ถุงมือ เคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ
จ านวน 2 ชุด
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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
1 โครงการสุขาภิบาล จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ 50,000 กอง กองสาธารณสุขฯ

อาหารและอาหาร ร้านอาหาร ร้านอาหารแผงลอย สาธารณสุขฯ ฝ่ายบริหารงาน   
ปลอดภัย ตลาดสด จ านวนประมาณ 100 คน สาธารณสุข

2 โครงการติดต้ังโครง ติดต้ังโครงหลังคาเหล็กคลุมลานจอดรถ 500,000 กอง กองสาธารณสุขฯ
หลังคาเหล็กคลุมลาน เพ่ืออ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ สาธารณสุขฯ ฝ่ายบริการ   
จอดรถ บริเวณศูนย์ ราชการ สาธารณสุข
บริการสาธารณสุข
บ้านเด่น

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนสำธำรณสุข
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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
1 โครงการจัดซ้ือรถตักหน้า จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 เทศบาลเมือง กองช่าง  

ขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลังไม่น้อยกว่า เพชรบูรณ์
4 ล้อ 90 แรงม้า จ านวน 1 คัน  

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก จัดซ้ือรถยนต์เป็นรถบรรทุกน้ า (ดีเซล) ๒,๕๐๐,๐๐๐ กอง ฝ่ายบริหาร
(ดีเซล) (รถบรรทุกน้ า) แบบบรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร สาธารณสุขฯ งาน
ของฝ่ายบริหารงาน กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง สาธารณสุข
สาธารณสุข เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์

จุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จ านวน 1 คัน

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       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
1 โครงการประชาคมชุมชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 250,000 17 ชุมชน กองสวัสดิการ

โครงการประชาคมชุมชน ท่ีระบุไว้ใน สังคม
โครงการ

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 เทศบาล กองสวัสดิการ
พระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สังคม
รัฐบาลและนโยบาย นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีระบุไว้ในโครงการ

3 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 140,000    ชุมชนเก้าดาว กองสวัสดิการ
คลุมเคร่ืองเล่นออกก าลังกาย โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่น พัฒนา สังคม
ภายในพ้ืนท่ีท่ีท าการชุมชน ออกก าลังกายภายในพ้ืนนท่ีท่ีท าการ
เก้าดาวพัฒนา ชุมชนเก้าดาวพัฒนา

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 500,000    สวนสาธารณะ กองสวัสดิการ
ศูนย์ออกก าลังกายนครบาล ปรับปรุงอาคารศุนย์ออกก าลังกาย เพชบุระ สังคม
เพชรบูรณ์ (ฟิตเนส) นครบาลเพชรบูรณ์ (ฟิตเนส)

5 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 2,000,000 โรงเรียนเมือง กองสวัสดิการ
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สังคม
พร้อมงานจัดแสดงภายใน พร้อมงานจัดแสดงภายในเฟส 2
เฟส 2
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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
1 โครงการอันเน่ืองมาจาก 1. จัดท าโครงการ 10,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

พระราชด าริ นโยบาย 2. ด าเนินงานตามหนังสือส่ังการ ฝ่ายส่งเสริม
รัฐบาลและนโยบาย โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การท่องเท่ียว
กระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและนโยบาย

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
ส่ังการต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการฯ

       แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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
1 ปรับปรุงลู่ว่ิงและลาน  - ปรับปรุงลู่ว่ิงขนาดกว้างเฉล่ีย 1.50 เมตร 477,000 สวนสาธารณะ กองช่าง

ค.ส.ล.พร้อมท่ีออก ความยาว 238.00 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี เฉลิม
ก าลังกาย บริเวณสวน รวมไม่น้อยกว่า 357.00 ตารางเมตร พระเกียรติฯ
สาธารณะเฉลิม  - ซ่อมแซมและทาสีเคร่ืองออกก าลังกาย
พระเกียรติฯ 9 จุด

 - ยกระดับพ้ืนท่ีลานเคร่ืองออกก าลังกาย
ค.ส.ล. หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 9 จุด
 - ซ่อมแซมเสาป้าย แผ่นป้ายเคร่ือง
ออกก าลังกาย 9 จุด
 - งานรางระบายน้ าแบบรางต้ืน ยาว 
12.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)

โครงกำร
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
       แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสร้างพื้นฐาน 



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 โครงการก่อสร้างหลังคา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง 500,000 โรงเรียน กองการศึกษา

คลุมทางเท้าพร้อมทางเท้า หลังคาคลุมทางเท้าพร้อมท้ังทางเท้า ค.ส.ล. เทศบาล 4
ค.ส.ล.ภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) (บ้านไทรงาม)
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) (ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์)

2 โครงการปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 15,000,000 โรงเรียน กองการศึกษา
สนามฟุตบอลโรงเรียน สนามฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาล 3
เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) (ชาญวิทยา) จ านวน 1 สนาม (ชาญวิทยา)

(ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์)

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
       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 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 100,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ

คลองสวยน ้าใส เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม เอกสาร อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โครงการฯลฯ ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ

โครงกำร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

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 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 1. ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 500,000 สถานท่ีก าจัดขยะ กองช่าง

ค.ส.ล. เช่ือมต่อภายใน 0.15 เมตร ความกว้างเฉล่ีย 4 เมตร เทศบาลเมือง สุขาภิบาล
บ่อก าจัดขยะมูลฝอยของ ความยาวเฉล่ีย 17.40 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี เพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท าการไม่น้อยกว่า 69.60 ตารางเมตร 
ระยะท่ี 3 2. ก่อสร้งถนนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15

เมตร ความกว้างเฉล่ีย 6.25 เมตร
ความยาวเฉล่ีย 131.50 เมตร คิดเป็นพ้ืนท่ี
ท าการไม่น้อยกว่า 821 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)

แบบ ผด. 02

       แผนงำนเคหะและชุมชน

โครงกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

2 โครงการปรับปรุงพัฒนา  - งานขุดลอก 5,200,000 สวนสาธารณะ กองช่าง
สวนสาธารณะหนองนารี  - งานดินและงานอ่ืน ๆ บริเวณสวน หนองนารี
ระยะท่ี 3 สาธารณะหนองนารี

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)

3 จ้างเหมาติดต้ังน้ าพุ  - ติดต้ังน้ าพุประกอบดนตรีพร้อมอุปกรณ์ 2,000,000 บริเวณ กองช่าง
ประกอบดนตรีพร้อม โคมไฟฟ้าแสง-สี จ านวน 1 งานประกอบด้วย สระกลางเมือง
อุปกรณ์ไฟฟ้าย้อมสี  - ชุดท่อเช่ือมประกอบติดต้ัง
บริเวณสระกลางเมือง  - ทุ่นลอยน้ า

 - ป๊ัมน้ าแบบจุ่ม/ป๊ัมน้ าแนวตรง
 - หัวน้ าพุ
 - โคมไฟฟ้าแบบ LED
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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. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

 - งานโครงสร้างส าหรับยึดอุปกรณ์ท่อป๊ัม
 - ชุดควบคุมระบบการท างานพร้อม
โปรแกรม ฯลฯ
 - ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อสายสัญญาณการ
เช่ือมต่อระบบ
 - มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)
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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. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

4 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ติดต้ังไฟฟ้าประดับแสง-สี 250,000 บริเวณ กองช่าง
ติดต้ังประดับไฟฟ้า แสง รูปทรงประติมากรรมร่วมสมัย พร้อมติดต้ัง หน้าหอนาฬิกา
สี รูปทรงประติมากรรม ตู้คุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด รร.เทศบาล 1
ร่วมสมัย บริเวณหน้า  - ขนาดรูปทรงและจ านวนไฟฟ้าประดับ
หอนาฬิกา ร.ร.เทศบาล 1 แสง-สี 

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

5 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ติดต้ังไฟฟ้าประดับแสง-สี 250,000 บริเวณ กองช่าง
ติดต้ังประดับไฟฟ้า แสง รูปทรงประติมากรรมร่วมสมัย พร้อมติดต้ัง หน้าหอนาฬิกา
สี รูปทรงประติมากรรม ตู้คุมระบบไฟฟ้า 1 ชุด สระกลางเมือง
ร่วมสมัย บริเวณหน้า  - ขนาดรูปทรงและจ านวนไฟฟ้าประดับ
หอนาฬิกา สระกลางเมือง แสง-สี 

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

65



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. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสา  - ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสา High Mast สูง 500,000 บริเวณหลัง กองช่าง
High Mast บริเวณหลัง ประมาณ 15 เมตร จ านวน 1 ต้น พร้อมโคมไฟ ห้องสมุด
ห้องสมุดประชาชน LED Flood Light ขนาด 240 W จ านวน 6 ชุด ประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี"  - ฐานราก ค.ส.ล. 1 ฐาน "เฉลิมราชกุมารี"

  - ชุดควบคุมระบบฟ้า 1 ชุด และสายไฟฟ้า
อุปกรณ์ติดต้ัง
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

7 โครงการติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังเสาและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED 500,000 บริเวณด้านข้าง กองช่าง
ส่องสว่าง LED ในเขต บริเวณานข้างส านักงานเทศบาลเมือง ส านักงาน
เทศบาลฯ บริเวณด้านข้าง เพชรบูรณ์ เทศบาลเมือง
ส านักงานเทศบาล (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด) เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
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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. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

8 โครงการติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังเสาและโคมไฟฟ้า LED บริเวณถนน 500,000 บริเวณถนน กองช่าง
ส่องสว่าง LED ในเขต สว่างพัฒนา สว่างพัฒนา
เทศบาลฯ บริเวณถนน (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

สว่างพัฒนา

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้า ติดต้ังเสาและโคมไฟฟ้า LED บริเวณถนน 500,000 บริเวณถนน กองช่าง
ส่องสว่าง LED ในเขต สันติสุข สันติสุข
เทศบาลฯ บริเวณถนน (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

สันติสุข
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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
1 ก่อสร้างระบบระบายน ้า  - ก่อสร้างระบบระบายน ้า วางท่อ ค.ส.ล. 482,000 ชอย กองช่าง

ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 7 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค .ส.ล. พระพุทธบาท 7
(ชุมชน 14 คลองศาลา) จ้านวน 20 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ชุมชน 14

140 เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล.) คลองศาลา
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)

2 ก่อสร้างระบบท่อระบายน ้า  -ก่อสร้างระบบระบายน ้า วางท่อ ค.ส.ล. 490,000 ซอยเพชรเจริญ กองช่าง
ค.ส.ล.ซอยเพชรเจริญ 12 ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค .ส.ล. 12 ชุมชน 15
ชุมชน 15 (ช่วงท่ี 1) จ้านวน 19 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า (ช่วงท่ี 1)

160 เมตร (ความยาวรวมบ่อพัก ค.ส.ล.)
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)

       แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

โครงกำร

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

       แผนงำนอุสำหกรรมและกำรโยธำ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564  

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

โครงกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

3 ปรับปรุงระบบระบายน ้า  -ปรับปรุงระบบระบายน ้า แผ่นพื นปิดราง 470,000 สวนรุกขชาติ กองช่าง
แผ่นพื นปิดราง ค.ส.ล. ค.ส.ล. ขนาด 0.15 เมตร กว้างเฉล่ีย 0.90 หนองนารี 
บริเวณถนนสวนรุกขชาติ เมตร ความยาว 505 เมตร(รวมแผ่นพื นปิดราง) (ชุมชน 1 
หนองนารี คิดเป้นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร นารีพัฒนา)
(ชุมชน 1 นารีพัฒนา)  -ฝาราง ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว

0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร จ้านวน 46 ฝา
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 ชุดผจญเพลิงในอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิงในอาคาร 500,000 ฝ่ายป้องกันฯ ฝ่ายป้องกันฯ
พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจ พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ
แบบถังอัดอากาศ (SCBA) ประกอบด้วยเส้ือดับเพลิง กางเกง
(SCBA) ดับเพลิง หมวกดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะ

กันเปลวไฟและความร้อน รองเท้าดับเพลิง
ถุงมือ เคร่ืองช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ
จ านวน 2 ชุด

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถยนต์เป็นรถบรรทุกน้้ำ (ดีเซล) ๒,๕๐๐,๐๐๐ กอง ฝ่ำยบริหำรงำน
(รถบรรทุกน้้ำ) แบบบรรทุกน้้ำ ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร สำธำรณสุขฯ สำธำรณสุข
ของฝ่ำยบริหำร กระบอกสูบไม่ต ้ำกว่ำ 6,000 ซีซี หรือก้ำลัง
งำนสำธำรณสุข เครื องยนต์ สูงสุดไม่ต ้ำกว่ำ 170 กิโลวัตต์

จุน้้ำไม่น้อยกว่ำ 6,000 ลิตร จ้ำนวน 1 คัน

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
       แผนงานเคหะและชุมชน
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 รถตักหน้าขุดหลัง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 3,300,000 เทศบาลเมือง กองช่าง
ชนิดขับเคล่ือ 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีก าลัง เพชรบูรณ์

ไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า จ านวน 1 คัน

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
       แผนงานเคหะและชุมชน
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 เคร่ืองออกก ำลังกำย  - เคร่ืองดึงไหล่ออกก ำลังแขน จ ำนวน 489,000 เทศบำล กองสวัสดิกำร
(กลำงแจ้ง) 6 เคร่ือง ๆ ละ 14,700 บำท สังคม

 - เคร่ืองบริหำรข้อเข่ำ จ ำนวน 6 เคร่ืองๆ
ละ  12,500 บำท
 - เคร่ืองออกก ำลังขำ จ ำนวน 6 เคร่ืองๆ
ละ  10,850 บำท
 - เคร่ืองบริหำรข้อสะโพก จ ำนวน 6
เคร่ือง ๆ ละ 9,100 บำท
 - เคร่ืองดัดหลังลดหน้ำท้อง จ ำนวน  6
เคร่ือง ๆ ละ 9,100 บำท
 - เคร่ืองนวดหลัง ออกก ำลังแขน จ ำนวน
6 เคร่ือง ๆ ละ 12,700 บำท

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

73



งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - เคร่ืองบริหำรไหล่และข้อสะโพก
จ ำนวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 12,500 บำท

เคร่ืองออกก ำลังกำย  - ลู่ว่ิงไฟฟ้ำ จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ 493,100     เทศบำล กองสวัสดิกำร
(ในร่ม) ละ 69,900 บำท สังคม

 - เคร่ืองเดินวงรี จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ
ละ 22,900 บำท
 - สมิธ จ ำนวน 1 เครือง 45,900 บำท
 - ม้ำตรงอเนกประสงค์ จ ำนวน 4 ตัวๆ
ละ 4,500 บำท
 - เคทเท้ิลเบล จ ำนวน 2 ชุดๆละ
25,900 บำท
 - ดัมเบลเซ็ท จ ำนวน 2 ชุดๆละ
 19,900 บำท

74



งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - ABDUCTOR อุปกรณ์เล่นขำ จ ำนวน
1 เคร่ือง ๆละ 55,900 บำท
 - ดัมเบลคู่ 27.5 กิโลกรัม จ ำนวน 2 คู่ๆ
ละ 5,000 บำท
 - ดัมเบลคู่ 30 กิโลกรัม จ ำนวน 2 คู่ๆ
ละ 4,500 บำท
 - body pump set จ ำนวน 2 ตัวๆ
ละ 3,600 บำท
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 เคร่ืองปรับอากาศ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 72,000 สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง
(ราคารวมติดต้ัง) ขนาดไม่ต่่ากว่า ผู้โดยสารเทศบาล ผู้โดยสารเทศบาล
26,000 บีทียู จ่านวน 2 เคร่ือง เมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์

2 เก้าอ้ีส่านักงาน เก้าอ้ีส่านักงานพนักพิง จ่านวน 4 ตัว 13,200 สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
ปรับเล่ือนระดับได้ เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
       แผนงานการพาณิชย์
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

1 เคร่ืองพิมพ์ จัดซ้ือคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 10,000       สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน  1 เคร่ือง ผู้โดยสารเทศบาล ผู้โดยสารเทศบาล
หรือ LED ขาวด า  - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ เมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์

เป็น Printer , Copier , Scanner และ
Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x 600 dpi 

2 เคร่ืองพิมพ์ดีดแคร่ส้ัน เคร่ืองพิมพ์ดีดแคร่ส้ัน ชนิดเคร่ืองพิมพ์ 22,000       สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
 Dot Matrix Printer หัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
24 เข็ม จ านวน 1 เคร่ือง เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       แผนงานการพาณิชย์
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งบ สถานท่ี หน่วย
ท่ี รายละเอียดของครุภัณฑ์ ประมาณ ด าเนินการ งานรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท) ผิดชอบ
หลัก

ครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
       แผนงานการพาณิชย์

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 5,000         สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล
จ านวน 2 เคร่ือง เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง

เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
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