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ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

โครงการแก้ไข 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
 



แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อใหเ้ด็ก มีสถานที่เล่น เดิม เดิม มีสถานที่เล่นเคร่ืองเล่น มสีถานที่เล่นเคร่ืองเล่น กองสวสัดิการ
เด็กเล่นหนา้สถานขีนส่ง เคร่ืองเล่นเด็กอย่างปลอด จัดจ้างปรับปรุงพื้น - - - 144,000 - เด็กได้อย่างปลอดภยัและ เด็กได้อย่างปลอดภยั สังคม
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ภยัและช่วยลดความเส่ียง สนามเด็กเล่นหนา้สถานี ช่วยลดความเส่ียงจาก และชว่ยลดความเส่ียง

จากการบาดเจ็บจากการ ขนส่งเทศบาลเมอืง การบาดเจ็บจากการ จากการบาดเจ็บ
หกล้มของเด็กและมี เพชรบรูณ์ หกล้มของเด็ก จากการหกล้มของเด็ก
พฒันาการที่ดี ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ และมีพฒันาการที่ดี

ปรับปรุงพื้นสนาม 144,000
เด็กเล่นหน้าสถานี
ขนส่งเทศบาลเมอืง

เพชรบรูณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    เปา้หมาย   
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    เปา้หมาย   
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

2 ปรับปรุงพื้นสนาม เพื่อใหเ้ด็ก มีสถานที่เล่น เดิม เดิม มีสถานที่เล่นเคร่ืองเล่น มสีถานที่เล่นเคร่ืองเล่น กองสวสัดิการ
เด็กเล่นหน้าโรงเรียน เคร่ืองเล่นเด็กอย่างปลอด จัดจ้างปรับปรุงพื้น - - - 300,000 - เด็กได้อย่างปลอดภยัและ เด็กได้อย่างปลอดภยั สังคม
เทศบาล 1 ภยัและช่วยลดความเส่ียง สนามเด็กเล่นหน้า ช่วยลดความเส่ียงจาก และชว่ยลดความเส่ียง
(บา้นในเมือง) จากการบาดเจ็บจากการ โรงเรียนเทศบาล 1 การบาดเจ็บจากการ จากการบาดเจ็บ

หกล้มของเด็กและมี (บา้นในเมือง) หกล้มของเด็ก จากการหกล้มของเด็ก
พฒันาการที่ดี ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ และมีพฒันาการที่ดี

ปรับปรุงพื้นสนาม 300,000
เด็กเล่นหน้าโรงเรียน
เทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 02

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

1 เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เดิม เดิม ประชาชน นักทอ่งเที่ยว เปน็สถานที่ทอ่งเที่ยว ส านักปลัด
จ้างเหมาปรับภมูิทศัน์ บริเวณสถานที่ใหม้ี  - ปรับปรุงภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ - - - 250,000 - มาเที่ยวชมสถานที่ พกัผ่อนหย่อนใจที่มี ฝ่ายส่งเสริม
ติดต้ังประดับไฟฟา้ แสง ความสวยงาม ทนัสมัย ประดับแสง สี รูปทรงประติมา เกิดความพงึพอใจ ความสวยงาม และ การทอ่งเที่ยว
สี รูปทรงประติมากรรม และปลอดภยัใหแ้กผู้่มา กรรมร่วมสมัยพร้อมติดต้ังตู้ ความปลอดภยั และ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้าง
ร่วมสมัยบริเวณอนุสรณ์ ทอ่งเที่ยว ควบคุมระบบไฟฟา้ จ านวน 1 ชุด ประทบัใจเพิ่มขึ้น รายได้ใหแ้ก่ชุมชนใน
แสนศักด์ิ  - ขนาดรูปทรงและจ านวนไฟฟา้ ร้อยละ 90 พื้นที่

ประดับแสง สี  (ตามรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ปรับภมูิทศัน์ติดต้ัง  - ปรับภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ 250,000
ประดับไฟฟา้แสง สี ประดับแสง สี พร้อมติดต้ังตู้
บริเวณอนุสรณ์แสนศักด์ิ ควบคุมระบบไฟฟา้จ านวน 1 ชุด

 - ขนาดรูปทรงและจ านวนไฟฟา้

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            เปา้หมาย          
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

         รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            เปา้หมาย          
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

ประดับแสง สี  (ตามรายละเอียด
แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
 
 
 



แบบ ผ. 02

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

1 เดิม เพื่อปอ้งกันเคร่ือง เดิม เดิม ประชาชนมีสถานที่ไว้ ประชาชนได้รับความ กองสวสัดิการ
ก่อสร้างหลังคาคลุม ออกก าลังกายใหอ้ยู่ใน จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุม - - - 145,000 - ส าหรับออกก าลังกาย สะดวก มีสถานที่ไวใ้ช้ สังคม
เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย สภาพดี พร้อมใช้งานได้ เคร่ืองเล่นออกก าลังกายภายใน ได้ตลอดเวลา (ทกุฤดู) ส าหรับออกก าลังกาย
ภายในพื้นที่ที่ท าการ ตลอดเวลา(ทกุฤดูกาล) พื้นที่ที่ท าการชุมชนเก้าดาวพฒันา และเคร่ืองออกก าลังกาย ได้ตลอดเวลา
ชุมชนเก้าดาวพฒันา ขนาดหลังคา 6.00x20.00 ม. มีสภาพดี พร้อมใช้งาน (ทกุฤดูกาล) และเคร่ือง

พื้นที่หลังคารวมไม่น้อย กวา่ ได้ตลอดเวลา ออกก าลังกายมีสภาพดี
120.00 ตร.ม. พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ก่อสร้างหลังคาคลุม ก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่น 145,000
เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย ออกก าลังกายบริเวณที่ท าการ
บริเวณที่ท าการชุมชน ชุมชนเก้าดาวพฒันา ขนาดหลังคา
เก้าดาวพฒันา 6.00x20.00 ม.พื้นที่หลังคารวม

ไม่น้อยกวา่ 120.00 ตร.ม.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          เปา้หมาย         

ผลผลิตของโครงการ

            เดมิ     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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แบบ ผ. 02

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

1 ปรับปรุงลู่วิง่และลาน เพื่ออ านวยความสะดวก  -ปรับปรุงลู่วิง่ขนาดกวา้ง -         - - 477,000 -         สวนสาธารณะในเขต ประชาชนทีม่าใช้บริการ เดิม
ค.ส.ล. พร้อมที่ ความปลอดภยัใหก้ับผู้มา เฉล่ีย 1.50 เมตร เทศบาลมสีภาพแวดล้อม ออกก าลังกาย มีความ กองช่าง
ออกก าลังกาย บริเวณ ใช้บริการออกก าลังกาย ความยาว 238.00 เมตร ที่สวยงาม มคีวามมั่นคง สะดวก ปลอดภยั
สวนสาธารณะเฉลิม ลดอุบติัเหตุ หรือคิดเปน็พื้นที่รวม แข็งแรงได้มาตรฐาน มีสุขภาพร่างกาย ขอแก้ไขเปน็
พระเกียรติฯ ไม่น้อยกวา่ 357.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 แข็งแรงปราศจาก กองสวสัดิการ

ตารางเมตร โรคภยัไข้เจ็บ สังคม
 -ซ่อมแซมและทาสีเคร่ือง
ออกก าลังกาย 9 จุด
 -ยกระดับพื้นลานเคร่ือง
ออกก าลังกาย ค.ส.ล.หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร 9 จุด
 -ซ่อมแซมเสาป้าย แผ่นป้าย

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            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

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย       
ผลผลิตของโครงการ

งบประมาณ
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เคร่ืองออกก าลังกาย 9 จุด

 -งานรางระบายน้ าแบบ
รางต้ืน ยาว 12.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผังเทศบาล
ก าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

1 เดิม เพื่อไว้เปน็สถานที่จอดรถ กอ่สร้างโครงหลังคาเหล็ก - - - 500,000 - หนว่ยงานมสีถานที่ กองสาธารณสุขฯ ฝ่ายบริการ
ติดต้ังโครงหลังคา และยานพาหนะของ คลุมลานจอดรถบริเวณ จอดรถมคีวามเปน็ มสีถานที่จอดรถเปน็ สาธารณสุข
เหล็กคลุมลานจอดรถ กองสาธารณสุขฯ ทุกชนดิ ศูนย์บริการสาธารณสุข ระเบยีบ สะดวก และ ระเบยีบ สะดวกและ กองสาธารณสุข

บริเวณศูนย์บริการ และยานพาหนะของผู้มา บา้นเด่น ปลอดภยัเพิ่มขึน้ ปลอดภยัท าให้
สาธารณสุขบา้นเด่น ติดต่อราชการ (ตามแบบแปลนแผนผัง ร้อยละ 95 มีประสิทธภิาพในการ

ขอแก้ไขเป็น เทศบาลเมอืเพชรบรูณ์) ปฏบิติังาน
กอ่สร้างโครงหลังคา
เหล็กคลุมลานจอดรถ
บริเวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขบา้นเด่น

            แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 2)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

8



แบบ ผ. 02

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

1 เดมิ เพื่อปรับปรุงอาคาร เดมิ เดมิ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กองสวัสดิการ
ปรับปรุงอาคารโรงเรียน โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียน 2,000,000 - - 2,000,000 - ชีวติและส่งเสริมอาชีพ ชีวติและส่งเสริมอาชีพ สังคม
เมอืงเพชรบรูณ์พร้อม เปน็อาคารท าการศูนย์ เมอืงเพชรบรูณ์เปน็อาคาร ผู้สูงอายุ เทศบาล ผู้สูงอายุ เทศบาล
งานจัดแสดงภายใน พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ทีท่ าการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพ เมอืงเพชรบรูณ์ มี เมอืงเพชรบรูณ์ มี
เฟส 1, เฟส 2 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง อาคารที่ท าการ เพื่อ อาคารที่ท าการ เพื่อ

เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ อาย ุเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปฏบิติังานและจัด ปฏบิติังานและจัด
กจิกรรมเพิ่มขึน้ กจิกรรม

ขอแก้ไขเป็น ฯลฯ ขอแก้ไขเป็น ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเป็น ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ปรับปรุงอาคารโรงเรียน ปรับปรุงอาคารโรงเรียน 2,000,000
เมอืงเพชรบรูณ์ เมอืงเพชรบรูณ์
เฟส 1, เฟส 2 (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนแผนผังเทศบาล
เมอืงเพชรบรูณ์)

            เดิม     แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
            ขอแก้ไขเปน็     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
      เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 2)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี
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แบบ ผ. 02

    เดิม    แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เดมิ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ เดมิ - - - - 150,000 การปฏบิติังานและการ การปฏบิติังานของ กองช่าง
จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้น พนกังานและการบริการ จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจราจร ใหบ้ริการใหแ้กป่ระชาชน พนักงานในการให้บริการ

จราจรแบบรถเข็น ประชาชน ใหเ้ปน็ไปด้วย แบบรถเข็น ในเขตเทศบาลฯ เปน็ไป ประชาชนสะดวกรวดเร็ว
ความรวดเร็วเรียบร้อย จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยความรวดเร็วเรียบร้อย และมปีระสิทธิภาพ

ขอแก้ไขเป็น และมปีระสิทธิภาพ ขอแก้ไขเป็น และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ มากขึน้
จัดหาเคร่ืองตีเส้น จัดหาเคร่ืองตีเส้นจราจร
จราจรแบบรถเข็น แบบรถเข็น

จ านวน 1 เคร่ือง

        ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2  การพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการ (การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบบัที่ 2)
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรมิสรา้งความมั่นคงอยา่งเท่าเทียม
    ยทุธศาสตรท์ี่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี

            ขอแก้ไขเปน็    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
      เป้าหมาย      
ผลผลติของโครงการ

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
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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 เพือ่ใหม้ีทางเดินเขา้โรงเรียน เดิม เดิม ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนมีหลังคากันแดด กองการศึกษา
โครงการก่อสร้าง มีหลังคากันแดดกันฝน กอ่สร้างหลังคาคลุมทางเท้าพร้อม - - 500,000 500,000 - มีความสะดวกในการ กันฝนที่ดีไวใ้ช้ในสถานที่ รร.ท.4
หลังคาคลุมทางเทา้ ส าหรับประชาชนในชุมชน ทางเทา้ ค.ส.ล. ภายในโรงเรียน สัญจรไปมามีหลังคา ราชการส าหรับนักเรียน
พร้อมทางเทา้ ค.ส.ล. นักเรียนและครู เทศบาล 4 (บา้นไทรงาม) กันแดดกันฝน และประชาชนในชุมชน
ภายในโรงเรียน 1.งานก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล.
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) หนา 0.10 ม. ความกว้าง 1.00 ม.

ความยาวรวม 136.00 ม.
คิดเปน็พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
136.00 ตร.ม.
2.งานก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเทา้กวา้ง 2.00 ม.
ยาว 136.00 ม. จ านวน 56 ฐาน

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          เปา้หมาย         
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานการศึกษา
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

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

            ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          เปา้หมาย         
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            เดมิ     แผนงานการศึกษา
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ก่อสร้างทางเทา้พร้อม กอ่สร้างทางเท้าพร้อมหลังคาคลุม 500,000
หลังคาคลุม ภายใน ภายในโรงเรียนเทศบาล 4 
โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นไทรงาม)
(บา้นไทรงาม) 1.งานก่อสร้างทางเทา้ ค.ส.ล.

หนา 0.10 ม. ความกว้าง 1.00 ม.

ความยาวรวม 136.00 ม.
คิดเปน็พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่
136.00 ตร.ม.
2.งานก่อสร้างหลังคาคลุม
ทางเทา้กวา้ง 2.00 ม.
ยาว 136.00 ม. จ านวน 56 ฐาน
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แบบ ผ. 02

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

1 เดิม เดิม เดิม  -  -  -  - 500,000 ประชาชนที่มาใช้ ถนนในการสัญจร กองช่าง
ปรับปรุงถนนเด่นพัฒนา เพื่อปรับปรุงถนนในการ ปรับปรุงถนนเด่นพฒันา บริการมีความ ไปมามีสภาพที่ดี

สัญจรไปมาใหม้ีสภาพที่ดี (รายละเอียดตามแบบแปลน พงึพอใจและมี การเดินทาง มีความ
การเดินทางมคีวามสะดวก เทศบาลก าหนด) ความสะดวก สะดวกปลอดภยั
ปลอดภยัพร้อมใหบ้ริการ ปลอดภยัเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมากขึ้น
ประชาชน

ขอแก้ไขเปน็ ขอแก้ไขเปน็ ขอแก้ไขเปน็
ซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อซ่อมแซมถนนในการ ซ่อมแซมผิวจราจร คสล.
คสล. ถนนมเีดชพฒันา สัญจรไปมาใหม้ีสภาพที่ดี ถนนมีเดชพฒันา

การเดินทางมคีวามสะดวก (รายละเอียดตามแบบแปลน
ปลอดภยัพร้อมใหบ้ริการ เทศบาลก าหนด)
ประชาชน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            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

1 เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เดิม เดิม ผู้มาใช้บริการสถานที่ เปน็สถานที่พกัผ่อน กองช่าง
จ้างเหมาติดต้ังน้้าพุ แหล่งสถานที่ทอ่งเที่ยว  -ติดต้ังน้้าพุประกอบดนตรีพร้อมอุปกรณ์ -        - - 2,000,000 -          มีความพงึพอใจ และเปน็สถานที่
ประกอบดนตรีพร้อม พกัผ่อนและออกก้าลังกาย โคมไฟฟ้าแสง - สี จ้านวน 1 งานประกอบด้วย ภมูิทศัน์ที่มีความ ทอ่งเที่ยวที่มี
อุปกรณ์โคมไฟฟ้ายอ้มสี ใหม้ีความสวยงามและ  -ชุดท่อเชือ่มประกอบติดต้ัง -ทุ่นลอยน้้า สวยงาม รวมถึงการ ประสิทธภิาพ
บริเวณสระกลางเมือง เพิ่มออกซิเจนในน้้าเพื่อปรับ  -ปั๊มน้้าแบบจุ่ม/ปั้นน้้าแนวตรง -หวัน้้าพุ ปรับสภาพส่ิงแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจ

คุณภาพ รวมถึงส่ิงแวดล้อม  -โคมไฟฟา้แบบ LED ใหเ้กิดความสมดุล สร้างรายได้ใหแ้กช่มุชน

ใหดี้ยิ่งขึ้น  -งานโครงสร้างส้าหรับยึดอปุกรณ์ทอ่ปั๊ม ได้มาตรฐานมากขึ้น ในพื้นที่
 -ชุดควบคุมระบบการท้างาน ร้อยละ 90
พร้อมโปรแกรม ฯลฯ
 -ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณ
การเชื่อมต่อระบบ  -มิเตอร์ไฟฟา้  1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลก้าหนด)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

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 ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            เปา้หมาย            
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ติดต้ังน้้าพพุร้อม  - ติดต้ังน้้าพพุร้อมอุปกรณ์โคมไฟ 2,000,000 

อุปกรณ์โคมไฟ แสง-สี จ้านวน 1 งาน ประกอบด้วย
สระกลางเมือง  -ชุดท่อเชือ่มประกอบติดต้ัง -ทุ่นลอยน้้า

 -ปั๊มน้้าแบบจุ่ม/ปั้นน้้าแนวตรง -หวัน้้าพุ

 -โคมไฟฟา้แบบ LED
 -งานโครงสร้างส้าหรับยึดอปุกรณ์ทอ่ปั๊ม

 -ชุดควบคุมระบบการท้างาน
พร้อมโปรแกรม ฯลฯ
 -ชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสายสัญญาณ
การเชื่อมต่อระบบ  -มิเตอร์ไฟฟา้  1 ชุด

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง
เทศบาลก้าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            เปา้หมาย            
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2 เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เดิม เดิม ผู้มาใช้บริการสถานที่ เปน็สถานที่พกัผ่อน กองช่าง
จา้งเหมาปรับภมูิทัศน์ บริเวณสถานที่ให้เกดิความ  - ปรับภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ประดับ -        - - 250,000 -          มีความพงึพอใจ และที่ทอ่งเที่ยวที่
ติดต้ังประดับไฟฟา้ สวยงามทนัสมัยและ แสง-สี รูปทรงประติมากรรมร่วมสมัย ภมูิทศัน์ที่มีความ มีประสิทธภิาพ
แสง สี รูปทรง ปลอดภยัใหแ้กผู้่มาใช้บริการ พร้อมติดต้ังตู้คุมระบบไฟฟา้ 1 ชุด สวยงามทนัสมัย สร้างเศรษฐกจิ-รายได้

ประติมากรรมร่วมสมยั  - ขนาดรูปทรงและจ้านวนไฟฟา้ มีความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนในพื้นที่
บริเวณหน้าหอนาฬิกา ประดับแสง-สี (ตามรายละเอียดแบบ และประทบัใจเพิ่ม
รร.เทศบาล 1 แปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด) ขึ้น ร้อยละ 90
ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ปรับภมูิทศัน์ติดต้ัง  - ปรับภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ประดับ 250,000 
ประดับไฟฟา้แสง สี แสง-สี พร้อมติดต้ังตู้คุมระบบไฟฟา้ 1 ชุด

บริเวณหอนาฬิกา  - ขนาดรูปทรงและจ้านวนไฟฟา้
รร.เทศบาล 1 ประดับแสง-สี (ตามรายละเอียดแบบ

แปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)
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แบบ ผ. 02

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

         รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            เปา้หมาย            
ผลผลิตของโครงการ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เดิม เดิม ผู้มาใช้บริการสถานที่ เปน็สถานที่พกัผ่อน กองช่าง
จา้งเหมาปรับภมูิทัศน์ บริเวณสถานที่ใหค้วาม  - ปรับภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ประดับ -        - - 250,000 -          มีความพงึพอใจ และที่ทอ่งเที่ยวที่
ติดต้ังประดับไฟฟา้ สวยงามทนัสมัยและ แสง-สี รูปทรงประติมากรรมร่วมสมัย ภมูิทศัน์ที่มีความ มีประสิทธภิาพ
แสง สี รูปทรง ปลอดภยัใหแ้กผู้่มาใช้บริการ พร้อมติดต้ังตู้คุมระบบไฟฟา้ 1 ชุด สวยงามทนัสมัย สร้างเศรษฐกจิ-รายได้

ประติมากรรมร่วมสมยั  - ขนาดรูปทรงและจ้านวนไฟฟา้ มีความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนในพื้นที่
บริเวณหน้าหอนาฬิกา ประดับแสง-สี (ตามรายละเอียดแบบ และประทบัใจเพิ่ม
สระกลางเมือง แปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด) ขึ้น ร้อยละ 90
ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
ปรับภมูิทศัน์ติดต้ัง  - ปรับภมูิทศัน์ติดต้ังไฟฟา้ประดับ 250,000 
ประดับไฟฟา้แสง สี แสง-สี พร้อมติดต้ังตู้คุมระบบไฟฟา้ 1 ชุด

บริเวณหอนาฬิกา  - ขนาดรูปทรงและจ้านวนไฟฟา้
สระกลางเมือง ประดับแสง-สี (ตามรายละเอียดแบบ

แปลนแผนผังเทศบาลก้าหนด)
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แบบ ผ. 02

     เดมิ     แผนงานเคหะและชมุชน
     ขอแก้ไขเป็น     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 เดิม เพื่อเพิ่มไฟฟา้แสงสวา่ง  -ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง เดิม ประชาชนมีความ มีแสงสวา่งเพยีงพอ เดิม
ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ใหก้บับริเวณพื้นที่ด้านหลัง เสา High Mast สูงประมาณ -         - - 500,000 -          สะดวกปลอดภยั ยามค่่าคืน มีพื้นที่ กองช่าง
เสา High Mast หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 15 เมตร จ่านวน 1 ต้น ในชีวติและทรัพย์สิน จัดท่ากิจกรรม
บริเวณหลังหอ้งสมุด ในการจัดท่ากิจกรรม พร้อมโคมไฟ LED Flood เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 สันทนาการและ
ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และเกิดความปลอดภยั Light ขนาด 240 W ออกก่าลังกายเพิ่มขึ้น

ขอแก้ไขเปน็ ต่อชีวติและทรัพย์สินของ จ่านวน 6 ชุด ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ขอแก้ไขเปน็ และส่งเสริมให้ ขอแก้ไขเปน็
ติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง ประชาชนยามค่่าคืน  -ฐานราก ค.ส.ล. 1 ฐาน 500,000 ประชาชนมีสุขภาพ กองสวัสดิการ

เสา High Mast  -ชุดควบคุมระบบไฟฟา้ ที่ดี สังคม

บริเวณห้องสมุดประชาชน 1 ชุด และสายไฟฟา้
"เฉลิมราชกุมารี" อุปกรณ์ติดต้ัง

(รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก่าหนด)

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

       เปา้หมาย      
ผลผลิตของโครงการ
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ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แก้ไข (ฉบับที่ 2) 
 
 



แบบ ผ. 03

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

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  - เคร่ืองตีเส้นจราจร - - - - 150,000 กองช่าง

แบบรถเข็น จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 โครงการ - - - - 150,000

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที ่2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

     เป้าหมาย      
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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