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เหตุผลและความจ าเปน็ 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

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 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและนโยบาย ของรัฐ ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงเ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม                       
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังต่อไปนี้ 

โครงการเพิ่มเติม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง       
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต 

   - แผนงานสาธารณสุข     จ านวน    7 โครงการ  

  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    2 โครงการ  

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    2 โครงการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ   

  การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 

   - แผนงานสังคมสงเคราะห์   จ านวน    1 โครงการ  

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    2 โครงการ 

  การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานบริหารงานทั่วไป   จ านวน    2 โครงการ  

   - แผนงานรักษาความสงบภายใน   จ านวน    1 โครงการ  

   - แผนงานสาธารณสุข     จ านวน    1 โครงการ 

   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    7 โครงการ 

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    2 โครงการ 

  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   - แผนงานรักษาความสงบภายใน   จ านวน    1 โครงการ  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    1 โครงการ  

  การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ 
   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    2 โครงการ  

   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    1 โครงการ 

  การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน    1 โครงการ  

  การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
   - แผนงานเคหะและชุมชน    จ านวน    1 โครงการ  
 

โครงการเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

  การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน    1 โครงการ 



 
 
 

 
ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

โครงการเพิ่มเติม 
 
 
 
 



    
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงบริเวณโดยรอบ เพื่อปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงร้ัวและลานบริเวณ  -  -  -  - 500,000 ประชาชนที่มาใช้ บริเวณโดยรอบศูนย์ กอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขบา้นเด่น ศูนย์บริการสาธารณสุข บริการมีความพงึพอใจ บริการสาธารณสุขบา้น สาธารณสุขฯ
บา้นเด่น ใหม้ีสภาพที่ดี และมีความปลอด บา้นเด่น (รายละเอียดตาม และมีความปลอดภยั เด่น มีสภาพที่ดี

ภยัพร้อมใหบ้ริการประชาชน แบบแปลนเทศบาลก าหนด) เพิ่มมากขึ้น มีความปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้น

2 ปรับปรุงตลาดสด เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1  -  -  - 500,000  - ประชาชนที่มาใช้ ตลาดสดเทศบาล 1 กอง
เทศบาล 1 ใหม้ีสภาพที่ดี มีความสะอาด (รายละเอียดตามแบบแปลน บริการมีความพงึพอใจ มีสภาพที่ดี มีความ สาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะ พร้อมใหบ้ริการ เทศบาลก าหนด) เพิ่มมากขึ้น สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ประชาชน เพิ่มมากขึ้น

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

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

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชวีิต

3 ปรับปรุงตลาดสด เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2  -  -  - 500,000  - ประชาชนที่มาใช้ ตลาดสดเทศบาล 2 กอง
เทศบาล 2 ใหม้ีสภาพที่ดี มีความสะอาด (รายละเอียดตามแบบแปลน บริการมีความพงึพอใจ มีสภาพที่ดี มีความ สาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะพร้อมใหบ้ริการ เทศบาลก าหนด) เพิ่มมากขึ้น สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ประชาชน เพิ่มมากขึ้น

4 ปรับปรุงตลาดสด เพื่อปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3  -  -  - 500,000  - ประชาชนที่มาใช้ ตลาดสดเทศบาล 3 กอง
เทศบาล 3 ใหม้ีสภาพที่ดี มีความสะอาด (รายละเอียดตามแบบแปลน บริการมีความพงึพอใจ มีสภาพที่ดี มีความ สาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะพร้อมใหบ้ริการ เทศบาลก าหนด) เพิ่มมากขึ้น สะอาด ถูกสุขลักษณะ

ประชาชน เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชวีิต

5 ก่อสร้างหอ้งน้ าตลาดสด เพื่อกอ่สร้างปรับปรุงหอ้งน้ า ก่อสร้างหอ้งน้ าตลาดสด  -  -  - 500,000  - ประชาชนที่มาใช้ หอ้งน้ าตลาดสด กอง
เทศบาล 2 ตลาดสดเทศบาล 2 ใหม้ี เทศบาล 2 หอ้งน้ าชาย บริการมีความ เทศบาล 2 มีสภาพ สาธารณสุขฯ

สภาพที่ดี มคีวามสะอาด และหอ้งน้ าหญิง พงึพอใจ ที่ดี มีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้ รายละเอียดตามแบบ เพิ่มมากขึ้น ถูกสุขลักษณะ
บริการประชาชน แปลนเทศบาลก าหนด เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชวีิต

6 อาสาสมัครบริบาล เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน - - -  - 432,000 1.ประชนจ านวน 6  - เปน็การส่งเสริม กอง
ทอ้งถิ่นเพื่อดูแล ได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย อาสาสมัครบริบาลทอ้งถิ่น คน มีการบริโภคภาค กระตุ้นการบริโภค สาธารณสุขฯ
ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ จิตใจ อารมณ์และสังคม และ จ านวน 6 คน ครัวเรือน เนื่องจาก ภาคครัวเรือนใหม้ี

และเพื่อกระจายรายได้ให้ มีรายได้จากการ รายได้เปน็การ
ประชาชนในพื้นที่และการ ประกอบอาชีพอาสา กระจายรายได้ให้
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สมัครบริบาลทอ้งถิ่น ประชาชนในพื้นที่

2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะ  - ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพงิ ไมน่อ้ยกว่า 24 พึ่งพงิได้รับการดูแล
คน ได้รับการดูแลทาง ลดปญัหาทางด้าน
ด้านอนามัยพื้นฐาน สาธารณสุขประชาชน

มีคุณภาพชีวติที่ดี
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แบบ ผ. 02

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

           รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
          เปา้หมาย        
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชวีิต

7 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรค 1.เพื่อใหป้ระชาชนเข้าถึงวคัซีน เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวคัซีนและ - - - 10,000,000 10,000,000 พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและ กอง
โควดิ-19 เพื่อบริการ ปอ้งกันโรคโควดิ-19 ได้มากขึ้น อปุกรณ์ปอ้งกนัโรคโควิด-19 ประชาชนในเขตพื้นที่ ประชาชนในเขตพื้นที่ สาธารณสุขฯ
ประชาชนของ 2.เพื่อเร่งรัดการขับเคล่ือน ซ่ึงรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์

เทศบาลเมืองเพชรบณ์ู การฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคโควดิ- ข้อง ฯลฯ ส าหรับพนักงาน ได้รับวคัซีนปอ้งกันโรค ได้รับวคัซีนปอ้งกันโรค
19 ตามวาระแหง่ชาติอย่าง เทศบาลและประชาชนในเขต โควดิ 19 จ านวน โควดิ 19
มีประสิทธภิาพ พื้นที่เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 3,000 คน
3.ใหม้ีการจัดซ้ือวคัซีนปอ้งกัน จ านวน 3,000 คนๆ ละ 2
โรคโควดิ- 19 ที่มีคุณภาพและ โด๊ส รวามเปน็ 6,000 โด๊ส
มีจ านวนจ ากัดเพยีงพอแก่ ตามกลุ่มเปา้หมาย ดังนี้ 
ประชาชน 1.ผู้สูงอายุ 60 ปขีึ้นไป

2.กลุ่มเส่ียง 7 โรคที่มีอายุ
18 ปขีึ้นไป
3.กลุ่มที่มีอายุ 18-59 ปี
4.พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

7



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 1) เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จ้างเหมาการเขียนภาพ - - - - 500,000 เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มีแหล่งทอ่งเที่ยวใน ส านักปลัด

ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาลเมือง ลงบนผนังหรือก าแพง มีแหล่งทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น เขตเทศบาลเมือง เทศบาล
เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ใหเ้กิดความ (Graffiti) ในเขตเทศบาล และมีศักยภาพในการ เพชรบรูณ์เพิ่มขึ้นและ ฝ่ายส่งเสริม

สวยงามและดึงดูดให้ เมืองเพชรบรูณ์ รองรับนักทอ่งเที่ยว มีประชาชน นักท่องเที่ยว การทอ่งเที่ยว
นกัทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม เพิ่มขึ้น มาเยี่ยมชมมากขึ้น

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

2 ปรับปรุงภมูทิศันอ์ทุยาน เพื่อปรับสภาพภมูิทศัน์ ปรับปรุงภมูิทศัน์อุทยาน - - - - 500,000 สภาพภมูิทศัน์อุทยาน สภาพภมูิทศัน์อุทยาน ส านักปลัด
วทิยาศาสตร์หนองนารี บริเวณภายในอุทยาน วทิยาศาสตร์หนองนารี วทิยาศาสตร์มีความ วิทยาศาสตร์หนองนารี เทศบาล

วทิยาศาสตร์หนองนารีให้ (รายละเอียดตามแบบ สวยงาม นักเรียน มีความสวยงาม พร้อม ฝ่ายส่งเสริม
สวยงามเปน็สถานที่พกัผ่อน แปลนเทศบาลก าหนด) นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเยี่ยม เปน็สถานที่พกัผ่อน การทอ่งเที่ยว
หย่อนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชมเกิดความพงึพอใจ หย่อนใจของจังหวดั

เพิ่มขึ้น เพชรบรูณ์

9



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงหอ้งประชุมและ ปรับปรุงอาคาร - - - - 15,000,000 เทศบาลมีหอ้งประชุมที่ เทศบาลมีหอ้งประชุม ส านักปลัด

หอวฒันธรรมนครบาล หอ้งโถงของอาคาร หอวฒันธรรมนครบาล ทนัสมัย แข็งแรง พร้อม ที่มีความทนัสมัย เทศบาล
เพชรบรูณ์ หอวฒันธรรมฯ ใหม้ีความ เพชรบรูณ์ จ านวน 1 หลัง ใหบ้ริการและผู้ใช้บริการ แข็งแรง มีผู้ใช้บริการ ฝ่ายส่งเสริม

ทนัสมยั มั่นคงแข็งแรง เพื่อ (รายละเอียดตามแบบ มีความพงึพอใจเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น การทอ่งเที่ยว
รองรับการใหบ้ริการด้านจัด แปลนเทศบาลก าหนด)
ประชุมบรรยาย สัมมนาและ

งานแสดงต่าง ๆ ของประชาชน

นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน

รัฐและภาคเอกชน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

2 กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ เพือ่กอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ - - - - 500,000 มีหอ้งน้ าที่ได้มาตรฐาน ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
บริเวณหลังเวทกีลาง ของหอวฒันธรรมฯใหม้ี บริเวณหลังเวทกีลางแจ้ง ถูกสุขลักษณะเพยีงพอ นกัศึกษา นกัทอ่งเที่ยว เทศบาล
แจ้งหอวฒันธรรม คุณภาพและได้มาตรฐาน หอวฒันธรรมนครบาล ส าหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายส่งเสริม
นครบาลเพชรบรูณ์ ถูกสุขลักษณะเพยีงพอและ เพชรบรูณ์ จ านวน 1 หลัง นักเรียน นักศึกษา เอกชนที่มาใช้บริการ การทอ่งเที่ยว

อ านวยความสะดวกใหก้ับ (รายละเอียดตามแบบ นกัทอ่งเที่ยว หนว่ยงานรัฐ ได้รับความสะดวกและ

ประชาชน นักทอ่งเที่ยว แปลนเทศบาลก าหนด) และภาคเอกชนที่มาใช้ มีหอ้งน้ าได้มาตรฐาน
นักเรียน นักศึกษา ตลอด บริการเพิ่มขึ้น ถูกสุขลักษณะเพยีงพอ
จนหน่วยงานรัฐ และภาค
เอกชนที่มาใช้บริการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือรถอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเคล่ือนย้าย จัดซ้ือรถอเนกประสงค์ -         - - - 500,000 มีรถอเนกประสงค์ ผู้ปว่ยได้รับการอ านวย กองสวสัดิการ
ผู้ปว่ยที่อาศัยอยู่ในตรอก จ านวน 1 คัน เพื่อเปน็ยานพาหนะ ความสะดวกในการ สังคม
ซอยและถนนแคบ ๆ ที่ อ านวยความสะดวก เคล่ือนย้าย เพื่อเข้ารับ
รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ในการเคล่ือนย้ายผู้ปว่ย การรักษาในสถาน
เพื่อเข้ารับการรักษาใน เพื่อเข้ารับการรักษา พยาบาลได้รวดเร็ว
สถานพยาบาล ในสถานพยาบาล ยิ่งขึ้น

            แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงผิวลานน้ าพ ุ ปรับปรุงผิวลานน้ าพบุริเวณ จ้างเหมาปรับปรุงผิวลาน  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีสถานที่ไว้ ประชาชนได้รับความ กองสวสัดิการ
บริเวณสวนสาธารณะ สวนสาธารณะเพชบรุะเพื่อ น้ าพุบริเวณสวนสาธารณะ ส าหรับออกก าลังกาย สะดวกมีสถานที่ไวใ้ช้ สังคม
เพชบรุะ ใช้เปน็สถานที่ออกก าลังกาย เพชบรุะ จ านวน 1 แหง่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับออกก าลังกาย

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ (รายละเอียดตามแบบ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
แปลนเทศบาลก าหนด)

2 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น -         - - - 500,000 มีสถานทีใ่หเ้ด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ
และลานออกก าลังกาย ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ และลานออกก าลังกาย และประชาชนไวส้ าหรับ ประชาชนมีสถานที่ สังคม

ออกก าลังกาย และพกัผ่อน บริเวณใกล้หมู่บา้นเพชร ออกก าลังกายและ ส าหรับออกก าลังกาย
หย่อนใจ ซิต้ีวลิลา ชุมชนที่ 15 พกัผ่อนหย่อนใจ และพกัผ่อนหย่อนใจ

ไทรงามพฒันา
จ านวน 1 แหง่

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

13



แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ เพื่อใช้ในการขจัดส่ิงแปลก จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ  -  -  -  - 500,000 ประชาชนผู้รับบริการ ประชาชนผู้มารับบริการ ส านักปลัด
แบบเคล่ือนที่ ปลอมและฆ่าเชื้อโรคใน แบบเคล่ือนที่ พงึพอใจในบริการ อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะ เทศบาล

อากาศ บริเวณพื้นที่ให้ จ านวน 3 เคร่ือง มากขึ้น อากาศที่เหมาะสม และ
บริการประชาชน ไม่เปน็อันตรายต่อ

สุขภาพ

2 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการไปติดต่อ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  -  -  - 51,600 51,600 เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานได้ การปฏบิติังานของ กองคลัง
ราชการ การออกเก็บภาษี ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อย่างรวดเร็วและมี เจ้าหน้าที่เกิดความ
และการให้บริการประชาชน อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน ประสิทธภิาพมากขึ้น คล่องตัวและสามารถ
ภายในเขตเทศบาลฯ ปฏบิติังานได้อย่างรวด
ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว เร็ว
และมีประสิทธภิาพ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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

1 จัดต้ังศูนย์บริการ เพื่อใหม้ีระบบบริการ จัดต้ังศูนย์บริการประชาชน  -  -  - 500,000 500,000 ประชาชนมีช่องทางร้อง การแก้ไขปญัหาและการ ส านักปลัด
ประชาชน ประชาชนรับเร่ืองร้องทกุข์  - จ้างเหมาท าโปรแกรมฯ ทกุข์เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง ใหบ้ริการประชาชนมี เทศบาล

ทางระบบออนไลน์ และมี  - ส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะดวกรวดเร็ว
ระบบตอบข้อความของ ในการใหบ้ริการประชาชน มากยิ่งขึ้น
การร้องทกุข์ในการแก้ไข ฯลฯ
ปญัหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนที่เปน็อันตรายของ
ชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชน

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือรถบรรทกุ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) - - - - 600,000 การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองสาธารณสุข
(ดีเซล) พนักงานและการบริการ จ านวน 1 คัน จัดบริการใหแ้กป่ระชาชน พนกังานในการใหบ้ริการ

ประชาชนทางด้านสาธารณ ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
สุขใหเ้ปน็ไปด้วยความรวดเร็ว ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ
เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ และมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น
บา้นเมือง

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

1 จัดซ้ือรถบรรทกุ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) - - - - 900,000 การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองช่าง
(ดีเซล) พนักงานและการบริการ จ านวน 1 คัน ใหบ้ริการใหแ้ก่ประชาชน พนกังานในการใหบ้ริการ

ประชาชน ใหเ้ปน็ไปด้วย ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วเรียบร้อยและ ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ
มีประสิทธภิาพ และมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น

2 จัดซ้ือรถกระบะ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือรถกระบะเปดิข้าง - - - - 2,000,000 การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองช่าง
เปดิข้าง พนักงานและการบริการ จ านวน 2 คัน ใหบ้ริการใหแ้ก่ประชาชน พนกังานในการใหบ้ริการ

ประชาชน ใหเ้ปน็ไปด้วย ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วเรียบร้อยและ ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ
มีประสิทธภิาพ และมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้น เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจราจร - - - - 150,000 การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองช่าง
จราจรแบบรถเข็น พนักงานและการบริการ แบบรถเข็น ใหบ้ริการใหแ้ก่ประชาชน พนกังานในการใหบ้ริการ

ประชาชน ใหเ้ปน็ไปด้วย จ านวน 1 เคร่ือง ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วเรียบร้อยและ ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ
มีประสิทธภิาพ และมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น

4 จัดซ้ือชีทไพล์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ จัดซ้ือชีทไพล์ ยาว 6 เมตร - - - 500,000 - การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองช่าง
พนักงานและการบริการ จ านวน 30 แผ่น ใหบ้ริการใหแ้ก่ประชาชน พนกังานในการใหบ้ริการ

ประชาชน ใหเ้ปน็ไปด้วย ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วเรียบร้อยและ ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมีประสิทธภิาพ
มีประสิทธภิาพ และมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้ในการตัดหญ้าและ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ - - - 19,000 19,000 การปฏบิติังานมี พื้นที่รับผิดชอบสะอาด กองสาธารณสุข
แบบข้อแข็ง พฒันาพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ข้อแข็งเปน็เคร่ืองตัดหญ้า ประสิทธภิาพและรวดเร็ว และการปฏบิติังานได้

ภายในเขตเทศบาลฯ ให้ แบบสะพายเคร่ืองยนตร์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 รวดเร็วประหยัดเวลา
ส าเร็จลุล่วงและมีความเปน็ ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า บา้นเมืองสะอาด
ระเบยีบเรียบร้อยของ ปริมาตรกระบอกสูบ เรียบร้อยและน่าอยู่
บา้นเมือง ไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี พร้อม

ใบมดีจ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

9,500 บาท
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานในการ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ - - - - 1,000,000 พื้นที่ในเขตเทศบาล การปฏบิติังานมี กองสาธารณสุข
เก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน แบบเปดิข้างเททา้ย มีความสะอาดเรียบร้อย ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 1 คัน เพิ่มมากยิ่งขึ้น และภายในเขตเทศบาลฯ

มีความสะดวก คล่องตัว มีความสะอาดเรียบร้อย
รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ มากขึ้น
มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

7 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการไปติดต่อ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  -  -  - 51,600 51,600 เจ้าหน้าที่ปฏบิติังานได้ การปฏบิติังานของ กองสาธารณสุข
ราชการ การออกตรวจ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ อย่างรวดเร็วและมี กองสาธารณสุขเกดิความ

สถานประกอบกิจการและ อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน ประสิทธภิาพมากขึ้น คล่องตัวสามารถปฏบิติั
ร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งการ งานได้อย่างรวดเร็ว
แก้ไขปญัหาเหตุเดือดร้อน
ร าคาญภายในเขตเทศบาลฯ
ท าใหก้ารปฏบิติังานมีความ
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังาน เพื่อความเหมาะสมและ ปรับปรุงหอ้งปฏบิติังาน  -  -  - 500,000  - หอ้งปฏบิติังานมีความ หอ้งปฏบิติังานมีความ ส านักปลัด
นายกเทศมนตรีเมือง อ านวยความสะดวกในการ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เหมาะสมและสะดวก เหมาะสมและสะดวก เทศบาล
เพชรบรูณ์ บริการประชาชน จ านวน 1 หอ้ง ในการปฏบิติังานรองรับ ในการปฏบิติังานต่อการ

(รายละเอยีดตามแบบแปลน การบริการประชาชน บริการประชาชนมากขึ้น

แผนผังเทศบาลก าหนด)

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

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

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปา้หมาย       
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 ต่อเติมอาคาร 1 เพื่อความเหมาะสมและ ต่อเติมอาคาร 1  -  -  - 500,000  - หอ้งปฏบิติังานมีความ หอ้งปฏบิติังานมีความ ส านักปลัด
(นครบาลอนุสรณ์) อ านวยความสะดวกในการ (นครบาลอนุสรณ์) เหมาะสมและสะดวก เหมาะสมและสะดวก เทศบาล

บริการประชาชน หอ้งปฏบิติังานประธานสภา ในการปฏบิติังานรองรับ ในการปฏบิติังานต่อการ
และสมาชิกสภาเทศบาล การบริการประชาชน บริการประชาชนมากขึ้น

จ านวน 1 หอ้ง
(รายละเอยีดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ จัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ - - - - 500,000 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ด้านการจราจรใหก้ับ รวมอุปกรณ์พร้อมการ ปลอดภยัในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล
ประชาชนในเขตเทศบาล ติดต้ังภายในบริเวณเขต ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ
เมืองเพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

            แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
     ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงถนนเด่นพฒันา เพื่อปรับปรุงถนนในการสัญจร ปรับปรุงถนนเด่นพฒันา  -  -  -  - 500,000 ประชาชนที่มาใช้ ถนนในการสัญจร กองช่าง

ไปมาใหม้ีสภาพที่ดี การเดินทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน บริการมีความ ไปมามีสภาพที่ดี
มีความสะดวกปลอดภยั เทศบาลก าหนด) พงึพอใจและมี การเดินทาง มีความ
พร้อมใหบ้ริการประชาชน ความสะดวก สะดวกปลอดภยั

ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ ปรับปรุงภมูิทศัน์  -  -  -  - 10,000,000 ประชาชนที่มาใช้ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

สระกลางเมือง สระกลางเมือง (ระยะที่ 1) สระกลางเมือง (ระยะที่ 1) บริการมีความ พกัผ่อนหย่อนใจ
(ระยะที่ 1) ใหม้ีสภาพที่ดี มีความสะอาด จ านวน 1 แหง่ พงึพอใจเพิ่มขึ้น ที่ดี สะอาด สวยงาม
จังหวดัเพชรบณ์ู สวยงาม เปน็สถานที่พกัผ่อน (รายละเอียดตามแบบ มากขึ้น

หย่อนใจของประชาชน แปลนเทศบาลก าหนด)

2 ปรับปรุงภมูิทศัน์สวน เพื่อปรับปรุงสวนเกาะเพชรฯ ปรับปรุงภมูิทศัน์สวน  -  -  -  - 10,000,000 ประชาชนที่มาใช้ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
เกาะเพชรจังหวดั เปน็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เกาะเพชรฯ จ านวน 1 แหง่ บริการมีความ พกัผ่อนหย่อนใจ
เพชรบรูณ์ ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ (รายละเอียดตามแบบ พงึพอใจเพิ่มขึ้น ที่ดีสะอาดสวยงาม

แปลนเทศบาลก าหนด) มากขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างคุ้มอัยการ เพื่อก่อสร้างคุ้มอัยการ ก่อสร้างคุ้มอัยการจังหวดั  -  -  -  - 30,000,000 ประชาชนที่มาใช้ ประชาชนมีสถานที่ ส านักปลัด

จังหวดัเพชรบรูณ์ จังหวดัเพชรบรูณ์ ระยะที่ 1 เพชรบรูณ์ ระยะที่ 1 บริการมีความ พกัผ่อนที่ดี และท า เทศบาล
ระยะที่ 1 ใหม้ีสภาพที่ดี มีความสะอาด จ านวน 1 แหง่ พงึพอใจเพิ่มขึ้น กิจกรรมสันทนาการ ฝ่ายส่งเสริม

สวยงาม เปน็สถานที่พกัผ่อน (รายละเอียดตามแบบ เพิ่มขึ้น การทอ่งเที่ยว
ท ากิจกรรมสันทนาการของ แปลนเทศบาลก าหนด)
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างอาคารระบาย เพื่อกักเก็บน้้าไวใ้ช้ใน ก่อสร้างอาคารระบายน้้า - - - - 10,000,000 ประชาชนในพื้น สามารถเสริมสร้าง กองช่าง

น้้า คลองศาลา ฤดูแล้งและบริหารจัดการ คลองศาลา พร้อมส่ิง ที่มีน้้าอุปโภค เศรษฐกจิและสร้าง
ช่วงกม.1+637 ระดับน้้าในพื้นที่ให้ ประกอบ บริโภคอย่าง รายได้ใหก้บัประชาชน

(บริเวณชุมชนที่ 14) เพยีงพอ  - งานประตูระบายน้้า เพยีงพอ ระบบ เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

ขนาดประมาณ 2.25x นิเวศน์มีความ พกัผ่อนหย่อนใจ
2.25 เมตร จ้านวน 4 บาน อุดมสมบรูณ์ เพิ่มขึ้น
ปดิเปดิด้วยระบบไฟฟา้ มากขึ้น
พร้อมไฟส่องสวา่ง
 - งานผิวจราจร ค.ส.ล.
ความหนาประมาณ 0.15
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
160 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้ าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานติดต้ังราวกันตก
ทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 48 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานส้านักงาน
โยธาธกิารและผังเมือง
จังหวดัเพชรบรูณ์)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อใหป้ระชาชนและ จัดหาโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง - - - 500,000 500,000 ประชาชนและผู้สัญจร ประชาชน และ กองช่าง

LED ภายในเขตเทศบาล ผู้สัญจรไปมามีไฟฟา้ส่อง LED ภายในเขตเทศบาล ไปมาได้รับความปลอด ผู้สัญจรไปมาได้รับ
เมืองเพชรบรูณ์ สว่างเพยีงพอและปลอดภยั เมืองเพชรบรูณ์ ภยัในชีวติและทรัพย์สิน ความปลอดภยัใน

ในชีวติและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น ชีวติและทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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โครงการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 



 
     
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 

 



แบบ ผ. 02

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

1 โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เดิม การปฏบิติังานมีความ การปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ ฝ่ายส่งเสริม
ของฝ่ายส่งเสริมการ ฝ่ายส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดซ้ือครุภณัฑ์ ดังน้ี - 88,000 - - - สะดวก รวดเร็วและมี มีความสะดวกรวดเร็วและ การทอ่งเที่ยว
ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจค - 42,500 - - - ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ท าใหก้ารปฏบิติังานมี ส านักปลัด
เทศบาล เตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่ ร้อยละ 80 ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น เทศบาล

น้อยกวา่ 4,000 ANSI
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

 - จอภาพชนิดมอเตอร์ - 45,500 - - -
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม
ไม่น้อยกวา่ 200 นิ้ว
จ านวน 1 จอ ส าหรับ
หอ้งประชุมหอวฒันธรรม
นครบาลเพชรบรูณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - ครุภณัฑ์ส านักงาน - - 1,418,940 - -
 1. เคร่ืองปรับอากาศ - - 1,145,970 - -
แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้า
4 ทศิทาง ขนาดไมต่่ ากว่า

44,000 บีทีย ูจ านวน 18

เคร่ืองๆ ละ 63,665 บาท

 2. เคร่ืองปรับอากาศ - - 169,200 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไมต่่ า

กว่า 32,000 บีทียู จ านวน 

4 เคร่ืองๆ ละ 42,300 บาท

 3. เคร่ืองปรับอากาศ - - 32,400 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า

32



แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

24,000 บทียีู จ านวน 1

เคร่ืองๆ ละ 32,400 บาท

 4. เคร่ืองปรับอากาศ - - 23,000 - -
แบบแยกส่วน ขนาดไมต่่ า

กวา่ 13,000 บทียีู 
จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ
 23,000 บาท
 5. เกา้อี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่ - - 19,200 - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนดิบนุวม

พนักหลังพงิต่ า มีปรับระดับ

สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 62 เซนติเมตร x
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลึก 68 เซนติเมตร x สูง
89 เซนติเมตร จ านวน 6

ตัวๆ ละ 3,200 บาท
 6. เกา้อี้ส าหรับเจ้าหนา้ที่ - - 5,670 - -
ผู้ปฏบิติังาน ขาเหล็กบุ
ผ้าพนักหลังพงิต่ า ขนาด
ไม่น้อยกวา่กวา้ง 56
เซนติเมตร x ลึก 52
เซนติเมตร x สูง 94
เซนติเมตร จ านวน 3 ตัว
ตัวละ 1,890 บาท
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 7. พดัลมระบายอากาศ - - 15,600 - -
12 นิ้ว ขนาด (กวา้ง x
ยาว x สูง) ไม่น้อยกวา่
340x370x130 (มม.)
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ
3,900 บาท
 8. ตู้เก็บเอกสารแฟม้ - - 7,900 - -
แขวนชนิด 4 ล้ินชัก ขนาด

ไม่น้อยกวา่กวา้ง 46 x ลึก

61x สูง 132 ซม. จ านวน

1 ตู้ๆ ละ 7,900 บาท
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 -ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - - 267,300 - -
 1. โทรทศัน์ แอล อี ดี - - 218,500 - -
(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอยีดจอภาพ

1366 x 768 พกิเซล
ขนาดจอภาพขั้นต่ า 32
นิ้ว จ านวน 23 เคร่ือง
เคร่ืองละ 9,500 บาท
 2. โทรทศัน์ แอล อี ดี - - 48,800 - -
(LED TV) แบบ Smart TV

ระดับความละเอยีดจอภาพ

3840 x 2160 พกิเซล
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขนาดจอภาพขั้นต่ า 50
นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง
เคร่ืองละๆ 24,400 บาท

 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 80,000 - -
โดยติดต้ัง รถทอ่งเที่ยว
4 คัน ดังนี้
 - เคร่ืองเล่นวทิยุ CD/
DVD/USB/MP3 พร้อม
ชุดล าโพง จ านวน 9 คู่
และสายสัญญาณครบชุด
 - เคร่ืองส่งสัญญาณวทิยุ
FM จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

      เปา้หมาย     
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เปลี่ยนแปลงเป็น

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
 - ครุภณัฑ์โฆษณาและ - - - 60,000  -
เผยแพร่
 - เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 2 เคร่ือง

ใชป้ระจ าห้องต านานเมือง
เพชรบูรณ์ของห้องโบราณคดี

เพช็รบรูณ์อินทราชัย
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ผ.03 บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 
 
 



แบบ ผ. 03

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

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดหาเคร่ืองฟอกอากาศ  -  -  -  - 500,000 ส านักปลัดเทศบาล
แบบเคล่ือนที่ จ านวน 3 เคร่ือง

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  -  -  -  - 51,600 กองคลัง
และขนส่ง ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์

อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

3 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  - สัญญาณไฟกระพริบ - - - - 500,000 ส านักปลัดเทศบาล
ภายใน รวมอุปกรณ์พร้อมการติดต้ัง ฝ่ายปอ้งกันฯ

4 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถบรรทกุ (ดีเซล)  -  -  -  - 600,000 กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

5 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถอเนกประสงค์  -  -  -  - 500,000 กองสวสัดิการสังคม
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)
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แบบ ผ. 03

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

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

6 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) - - - - 900,000 กองช่าง
และขนส่ง จ านวน 1 คัน

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถกระบะเปดิข้าง - - - - 2,000,000 กองช่าง
และขนส่ง จ านวน 2 คัน

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจราจร - - - - 140,000 กองช่าง

แบบรถเข็น จ านวน 1 เคร่ือง

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง จัดซ้ือชีทไพล์ ยาว 6 เมตร - - - 500,000 - กองช่าง

จ านวน 30 แผ่น

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ  -  -  -  - 1,000,000 กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง แบบเปดิข้างเททา้ย

จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

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

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

    เป้าหมาย      (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์  -  -  -  - 51,600 กองสาธารณสุขฯ
และขนส่ง ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์

อัตโนมัติ จ านวน 1 คัน

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  -  -  - 19,000 19,000 กองสาธารณสุขฯ

แบบสายสะพาย จ านวน 2 เคร่ือง

13 การศาสนาวฒันธรรม ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  -  -  - 60,000  - ส านักปลัดเทศบาล

และนันทนาการ และขนส่ง ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI ฝ่ายทอ่งเที่ยวฯ

Lumens จ านวน 2 เคร่ือง

รวม 13 โครงการ - - - 579,000 6,262,200
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