
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 1) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 





 
 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไข 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีวสัดุครุภณัฑ์ในการ จัดซ้ือเคร่ืองพน่เคมีชนิด เดิม การปฏบิติังานและ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

การเกษตรฝ่ายบริการ ปฏบิติังานของพนักงานและ ฝอยละออง (ULV) - - 500,000 - - การจัดบริการใหแ้ก่ เทศบาลได้รับการ ฝ่ายบริการ
สาธารณสุข การบริการประชาชนทาง แบบติดต้ังบนรถยนต์ ประชาชนเขตเทศบาล ดูแลด้านสาธารณสุข สาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขใหเ้ปน็ไป จ านวน 1 เคร่ือง ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ได้มีสุขภาพร่างกาย และมสุีขภาพสมบรูณ์

ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย 500,000 สมบรูณ์แข็งแรงและ แข็งแรง
และมีประสิทธภิาพ ได้รับการบริการด้าน

สาธารณสุขเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย    

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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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 เดิม เพื่ออ านวยความสะดวกความ เดิม - - - 500,000 500,000 ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซ่อมสร้างถนนผิว ปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชนที่ใช้  - ซ่อมสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. มีความมั่นคงแข็งแรง สะดวกปลอดภยัในการ
จราจร ค.ส.ล. เส้นทางในการสัญจรไป-มา หนา 0.15 เมตร กวา้ง ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น คมนาคม
ซอยเทพาพฒันา 8 4.00 เมตร ยาวรวม 166 ร้อยละ 85
(ด้านใน) เมตร คิดเปน็พื้นที่ซ่อมสร้าง

ไมน่อ้ยกว่า 664 ตารางเมตร

พร้อม
 - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทติย์เปน็

ระบบพลังงานไฟฟา้บริเวณ
ซอยเทพาพฒันา 8 (ด้านใน)
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย    

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ กองช่าง
ซ่อมแซมถนนผิว  - ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.

จราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวา้ง
ซอยเทพาพฒันา 8 4.00 เมตร ยาวรวม 166
(ด้านใน) เมตร คิดเปน็พื้นที่ซ่อมแซม

ถนนไม่น้อยกวา่ 664
ตารางเมตร พร้อม
 - ปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่อง
สว่างพลังงานแสงอาทติย์เปน็

ระบบพลังงานไฟฟา้บริเวณ
ซอยเทพาพฒันา 8 (ด้านใน)

(รายละเอยีดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)
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ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แก้ไข (ฉบับที่ 1) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 



แบบ ผ. 02/1

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

1 เพิ่มศักยภาพพื้นที่ 1.เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ 1.งานพื้นผิวปบูล็อก เดมิ - ประชาชน (ผู้ซ้ือผู้ขาย) - ถนนคนเดินมีพื้นที่ กองคลัง
ถนนคนเดิน ทอ่งเที่ยวของจังหวดัเพชรบรูณ์ แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป - - 15,000,000 15,000,000 - ณ สถานที่จัดกิจกรรม ส าหรับการจ าหน่าย
(ถนนคนเพด็ซะบนู) รูปแบบกิจกรรมถนนคนเดิน พื้นที่ไม่น้อยกวา่ ถนนคนเดินได้รับการ สินค้า การแสดงสินค้า

(ถนนคนเพด็ซะบนู) 8,200.00 ตร.ม. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ อ านวยความสะดวกและ เพิ่มมากขึ้นสามารถรอง
2.จัดพื้นที่ถนนคนเดินใหม้ีพื้นที่ 2.งานติดต้ังไฟฟา้ 20,000,000 ปลอดภยัเปน็อย่างดียิ่ง รับนักทอ่งเที่ยวได้
เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับประชาชน แสงสวา่งเสา High Mast - ประชาชนพงึพอใจใน มากขึ้น
(ผู้ซ้ือ ผู้ขาย) ได้อย่างเพยีงพอ สูง 15.00 ม. พร้อมชุด การเพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรม - ประชาชนมีรายได้จาก
3.เพื่อความอ านวยความ โคมไฟฟา้ส่องสวา่ง ถนนคนเดิน ผู้ซ้ือ นักทอ่งเที่ยวเพิ่ม
สะดวกและความปลอดภยั  - ประชาชน (ผู้ซ้ือผู้ขาย) มากขึ้น
แก่ประชาชน (ผู้ซ้ือ ผู้ขาย) มาร่วมกิจกรรม ถนนคน
4.เพื่อใหป้ระชาชน (ผู้ขาย) เดิน (ถนนคนเพด็ซะบนู)
มีรายได้จากกิจกรรมถนนคนเดิน เปน็จ านวนมากทกุ

เพิ่มขึ้นตลอดปมีีความเปน็อยู่ที่ดี สัปดาหท์ี่จัดกิจกรรม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
     เปา้หมาย    

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่1)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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