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บทน า 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางมีอ านาจ
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายและวางแผนภาพรวมของประเทศ โดยผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย     
และวางแผนคือ รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี มีหน่วยงานที่น านโยบายและแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติคือ กระทรวง  
ต่าง ๆ ส่วนภูมิภาคเป็นการจัดการปกครองและบริหารภายใต้หน่วยงานส่วนกลาง โดยการมอบอ านาจ             
ให้ข้าราชการหรือผู้แทนของหน่วยงานตนไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ในขณะที่ส่วนท้องถิ่น  เป็นการ
จัดการปกครองที่ส่วนกลางกระจายอ านาจการปกครองและการบริหารให้ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ได้รับผิดชอบบริหาร
ปกครองพ้ืนที่ของตนโดยแบ่งตามเขตพ้ืนที ่

  นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม         
เป็นอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น             
ซึ่งท าให้เกิดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระ               
ในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท า
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอ านาจ                     
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ
ที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่นและท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่ชัดเจนมากขึ้น 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) [2] และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 5.2 ก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของรายได้ของรัฐบาลทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐบาล
ทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรและรายได้ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้
ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และมีการน าแผนงานและโครงการที่ก าหนด
ไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปร่งใส    
และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน 

  ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดและน าเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งที่ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่ม
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ปฏิบัติงาน แต่การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันพบว่า ช่วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด       
มีระยะเวลาห้าปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีการก าหนด
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467          
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) 
ให้แล้วเสร็จ เพ่ือทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก รวมถึง
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก าหนดให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 วรรคท้าย ก าหนดไว้ว่าเมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัด
แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของส่วนราชการ             
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว                   
และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19  
ที่ก าหนดไว้ว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐ             
ที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ด้วยเหตุและผลดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย                 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด โดยยกเลิกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  และแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีองค์ประกอบและขั้นตอนที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
ของจังหวัด ฯลฯ และตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่าย                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  

  1. ความหมายของแผนพัฒนา 

  แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.1 เพ่ือให้ท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน     
เขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

2.2 เพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

2.3 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์   
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน 
2.5 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

  3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่ วนราชการ             
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น       
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม   
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.1 สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4.2 สามารถช่วยให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน             

ท าให้ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
4.3 สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
4.4 สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ

ได้เป็นอย่างด ี
4.5 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถช่วยให้เทศบาลพิจารณาอย่างรอบคอบ ท าให้

เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบใน เชิงบวกและ    
เชิงลบ สามารถน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 



 

 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
--------------------------------- 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 

 1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 ถนนเกษมราษฎร์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 8.6 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  จรดไปทางหนองนารีและหมู่ที่ 10 ต าบลสะเดียง 
 ทิศใต ้   จรดหมู่ที่ 9 และหมู่ท่ี 13 ต าบลสะเดียง 
 ทิศตะวันออก  จรดแม่น้ าป่าสัก 
 ทิศตะวันตก  จรดไปทางบ้านสะเดียง หมู่ที่ 6 ต าบลสะเดียง 

 2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญ ที่ไหลผ่านตลอดกลางเมืองจากทิศเหนือไปทิศใต้ 

 3) ลักษณะภูมิอากาศ 

  เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขา
ล้อมรอบ ท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดในฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน    
ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

 4) ลักษณะของดิน 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะของดินเป็นดินนา สามารถใช้ประโยชน์ในการท านา     
ปลูกพืชไร่ และปลูกไม้ผลได้ โดยเรียงล าดับตั้งแต่ ดินเหนียวจัด ดินเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทราย 
ดินทรายปนกรวด 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 

 1) เขตการปกครอง 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 เขต มีชุมชนทั้งหมด จ านวน      
17 ชุมชน มีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ดูแล ประสานการด าเนินงานในด้านต่าง  ๆ           
กับสมาชิกสภาเทศบาล และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย 
  - ชุมชนที่ 1 (นารีพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 2 (คลองสานพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 3 (สะเดียงพัฒนา) 
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  - ชุมชนที่ 4 (ช้างเผือกพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 5 (พัฒนาสามัคคี) 
  - ชุมชนที่ 6 (สมาคมพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 7 (เพชรนิกรบ ารุง) 
  - ชุมชนที่ 8 (ในเมืองพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 9 (เก้าดาวพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 10 (โพธิ์จันทร์พัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 11 (ตลาดพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 12 (ต้นเบนพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 13 (ภูเขาดินพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 14 (คลองศาลา) 
  - ชุมชนที่ 15 (ไทรงามพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 16 (เพชรพัฒนา) 
  - ชุมชนที่ 17 (เกาะเพชรพัฒนา) 

 2) การเลือกตั้ง 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ประกอบด้วย 
  - เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 2, 3, 4, 5 และ 14 
  - เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 1, 6, 7, 8, 9, 12 และ 17 
  - เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนที่ 10, 11, 13, 15, และ 16 

(3) ประชากร 

 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  20,619  คน  แยกออกเป็น 
  - เพศชาย    จ านวน    9,626 คน 
  - เพศหญิง    จ านวน  10,993 คน  
  **  ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
  **  จากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  20,619  คน จ าแนกตามช่วงอายุ 
เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย (จ านวน 19,833 คน) ดังนี ้
   อายุ   0 – 15 ป ี จ านวน  3,532  คน 
   อายุ 16 – 30 ป ี จ านวน  3,805  คน 
   อายุ 31 – 45 ป ี จ านวน  4,224  คน 
   อายุ 46 – 60 ป ี จ านวน  4,618  คน 
   อายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน  4,440  คน 
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(4) สภาพทางสังคม 

 1) การศึกษา 
  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสถาบันการศึกษาหลายระดับ ประกอบด้วย 
  1.1  ระดับก่อนประถมศึกษา ดังนี้ 

- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 
- โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 
- โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนวัชรชัย 
- โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
- โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 
- โรงเรียนโฆษิตวิทยา 

  1.2  ระดับประถมศึกษา ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 
   - โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 
   - โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
   - โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
   - โรงเรียนบ้านสะเดียง 
   - โรงเรียนวัชรชัย 
   - โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
   - โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 
   - โรงเรียนโฆษิตวิทยา 

  1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 
   - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
   - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
   - โรงเรียนวัชรชัย 
   - โรงเรียนส าราญราษฎร์วิทยา 
   - โรงเรียนบ้านสะเดียง 

  1.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
   - โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 
   - โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
   - โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
   - โรงเรียนวัชรชัย 

  1.5  ระดับอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   - วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
   - วิทยาลัยสารพัดช่าง 

  1.6  สถาบันการศึกษานอกระบบ ดังนี้ 
   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 2) สาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีสถานพยาบาล รวม  5  แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล 
จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขประจ าชุมชน จ านวน 2 แห่ง 
(ศูนย์บริการสาธารณสุขคลองศาลา, ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น)  

 3) การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการสังคมสงเคราะห์
ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยที่ได้รับการติดเชื้อเอดส์ (HIV)  
และได้ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ดังนี้ 
  - ผู้สูงอายุ  จ านวน     3,033 คน 
  - คนพิการ  จ านวน        422 คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์  จ านวน            7 คน 

(5) ระบบบริการพื้นฐาน 

 1) การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลาย
เส้นทาง แต่ยังไม่มีทางรถไฟ เส้นทางหลักคือทางหลวงหมายเลข 21  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีถนนลาดยาง 
1 สาย  มีถนนคอนกรีต จ านวน  246  สาย  มีสะพาน จ านวน  18  สะพาน  มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ านวน  
2  แห่ง  เป็นของเอกชน จ านวน  1  แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง 

 2) การไฟฟ้า 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วทุกชุมชน มีส านักงานการไฟฟ้า       
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง และมีไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 3) การประปา 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี         
มีส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ จ านวน  1  แห่ง และมีแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิต
น้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ คือ อ่างเก็บน้ าห้วยป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และน้ าจากบึงหนองนารี ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 4) โทรศัพท์ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีจ านวนประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
(โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ครอบคลุมทุกชุมชนและครัวเรือน  

 5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีที่ท าการไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง และการขนส่งวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของเอกชน จ านวน  5  แห่ง   
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(6) ระบบเศรษฐกิจ 

 1) การเกษตร  

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท าการเกษตรประเภทพืชผักอายุสั้น เช่น   
การปลูกผักสวนครัว คะน้า กวางตุ้ง ฯลฯ 

 2) การประมง 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บางส่วนท าการประมงแบบพ้ืนบ้าน เช่น           
การทอดแหหาปลา 

 3) การบริการ 

  การบริการต่าง ๆ ที่ส าคัญภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ 
1. ตลาดสด  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีตลาดสดไว้ให้บริการ จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

 1.1 ตลาดสดเทศบาล 1 
 1.2 ตลาดสดเทศบาล 2 
 1.3 ตลาดสดเทศบาล 3 

2. ธนาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีธนาคาร จ านวน  12   แห่ง ดังนี้ 
 2.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ 
 2.3 ธนาคารออมสิน 
 2.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 2.5 ธนาคารกรุงเทพ  
 2.6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์ 
 2.7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 2.8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศึกษาเจริญ 
 2.9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 2.10 ธนาคารกสิกรไทย 
 2.11 ธนาคารทหารไทย 

3. สถานธนานุบาล (โรงรับจ าน า) จ านวน 2 แห่ง ดังนี้  
 3.1 สถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
 3.2 โรงรับจ าน าของเอกชน  

4. โรงแรมและท่ีพัก ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีโรงแรมและท่ีพัก ดังนี้ 
 4.1 โรงแรมเอสอาร์เรสซิเด้นท์ 
 4.2 โรงแรมบูรพา 
 4.3 โรงแรมท็อปฟี่โฮม 
 4.4 โรงแรมเบอเลอวิล 
 4.5 โรงแรม The One 
 4.6 โรงแรมแอทมีเพลซ 
 4.7 โรงแรมเพชรสุวรรณ 
 4.8 โรงแรมมณีจันทร์วิลล่า 
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 4.9 โรงแรมวลาลีเพลส 
 4.10 ไม้ทองแมนชั่น 
 4.11 โรงแรมเอเชีย 
 4.12 โรงแรมเพชรบูรณ์พลาซ่า 
 4.13 พอลดิวา 
 4.14 โรงแรมศรีวรา 
 4.15 โรงแรมพรสิริ 
  ฯลฯ 

 4) การท่องเที่ยว 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว               
เชิงศิลปะ การท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม                       
ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญด้านหนึ่ง และเทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ 
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทศบาลฯ มีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ 
  1. พุทธอุทยานเพชบุระ 
  2. หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 
  3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ 
  4. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ 
  5. ประติมากรรมมะขามหวาน 
  6. หอเกียรติยศเพชบุระ 
  7. หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ 

8. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 
  9. วัดไตรภูมิ 
  10. ก าแพงเมืองและหอนิทรรศ์ก าแพงเมืองเพชรบูรณ์ 
  11. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง 
  12. วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์ 
  13. หอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด  
  14. สวนสาธารณะหนองนารี 

 5) การอุตสาหกรรม 
  ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการประกอบอุตสาหกรรม ดังนี้ 
  6.1 โรงน้ าแข็งไพศาล (ผลิตน้ าดื่มและน้ าแข็ง) 
  6.2 บริษัทบุญเกียรติไอกรีม (ผลิตไอศกรีม) 
  6.3 บริษัท Boostup (ผลิตน้ าดื่ม) 
  6.4 โรงงานไทยรุ่งทิพย์ (ผลิตลูกชิ้น หมูยอ ฯลฯ) 

 6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธนาคาร จ านวน 12 แห่ง ดังนี้ 

6.1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
6.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรเจริญ 
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6.3 ธนาคารออมสิน 
6.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
6.5 ธนาคารกรุงเทพ  
6.6 ธนาคารกรุงเทพ สาขาท็อปแลนด์ 
6.7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
6.8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศึกษาเจริญ 
6.9 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
6.10 ธนาคารกสิกรไทย 
6.11 ธนาคารทหารไทย 

 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 1) การนับถือศาสนา 

  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีการนับถือศาสนาหลายศาสนา โดยส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ (ซิกส์ ฮินดู ฯลฯ) วัดในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด จ านวน 10 วัด ดังนี้ 
  1. วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง 
  2. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 
  3. วัดช้างเผือก 
  4. วัดทุ่งสะเดียง 
  5. วัดภูเขาดิน 
  6. วัดพระแก้ว 
  7. วัดไตรภูมิ 
  8. วัดโพธิ์เย็น 
  9. วัดประตูดาว 
  10. วัดโบสถ์ชนะมาร 

 2) ประเพณีและงานประจ าปี 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีการจัดงานประเพณีและงานประจ าปี ดังนี้ 
  1. จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 
  2. จัดงานตรุษไทยก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ 
  3. จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
  4. จัดงานประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
  5. จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
  6. จัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ า 
  7. จัดงานเทศน์มหาชาติ 
  8. จัดงานประเพณีลอยกระทง 
  9. จัดงานปิดทองบูชารอยพระพุทธบาท 
  10. จัดงานตักบาตรเทโว 
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 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน อาทิเช่น ภูมิปัญญา
ด้านบริหารจัดการน้ า คือ มีการจัดงานประเพณีอุ้มพระด าน้ าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันรักษา
ความสะอาดแม่น้ าล าคลอง และการสร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชน ภูมิปัญญาด้านการละเล่น มีการน าวัสดุที่มี
อยู่ในชุมชนมาประดิษฐ์เป็นหัวโตเพ่ือล้อเลียนการเมือง บุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ การใช้ภาษาประชาชนภายในเขต
เทศบาลใช้ภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร และมีภาษาถ่ินที่ใช้กันในครอบครัว คือ ภาษาสะเดียง 

 4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีสินค้าและสิ่งประดิษฐ์จ าหน่ายเป็นของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์
มะขาม มีส่วนประกอบหลักจากมะขาม เช่น มะขามคลุกน้ าตาลแกะเมล็ด มะขามกวน ท็อฟฟ่ีมะขาม มะขาม
แช่อิ่ม มะขามดอง ฯลฯ ซ่ึงมะขามถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของเพชรบูรณ์ 

(8) ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1) น้ า 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีห้วย หนอง คลอง บึง กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไปในพ้ืนที่ และมีแม่น้ าที่ส าคัญเพียงสายเดียว คือ แม่น้ าป่าสัก ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเขาผาลาจังหวัดเลย     
เป็นแม่น้ าที่ส าคัญที่สุด เดิมแม่น้ าป่าสักมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีน้ าใช้ ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี                       
แต่ในปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน มีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขาดเป็นตอน ๆ ไม่เพียงพอแก่การ
เพาะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 



ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน   
มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า และเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
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บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า 
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว 

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธ รรม      
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ า ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย 

(1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย      

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” เป็นกรอบการก าหนดเปูาหมายที่จะ

บรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน 
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

  วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

(1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

(3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
(4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
(5) เพ่ือให้มีการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
(6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
(7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

  เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 
(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
(2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

          และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้       
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

  2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  3. เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  การลงทุน
รวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 
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  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 
  3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  4. แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง    
โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนต่างชาติ  ให้เข้ามา
ลงทุนใน R & D Center ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา จัดท า Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสาหกรรม Carbon Fiber การพัฒนาผลิต
ภาพแรงงาน การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
โครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
  4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร                
การเข้าถึงกระบวนการบุติธรรมอย่างเสมอภาค 
  4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าชายแดน และจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ
ศักยภาพการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบ
หมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society การส่งเสริมการผลิต การลงทุน 
และการสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิ
  4.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความโปร่งใส การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบราชการเล็กแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบตรวจสอบและ
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ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากและมี
ผลกระทบในวงกว้าง 

 3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)    
จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด         
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  1. แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล               
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
  - ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  - ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
  2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม   
การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
โดยเฉพาะ 
  2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด – สุโขทัย – พิษณุโลก – ขอนแก่น – มุกดาหาร     
แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ – สระแก้ว – ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง – บางสะพานแนว
สะพานเศรษฐกิจพังงา – กระบี่ – สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล – สงขลา
  2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ – ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ – เชียงราย – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – จังหวัดปริมณฑล แนว
เศรษฐกิจหนองคาย – อุดรธานี – ขอนแก่น – นครราชสีมา – จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง – ชลบุรี – 
ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว – บุรีรัมย์ – มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน 
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  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เ พ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

- ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

- ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์            
เพ่ือสนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง      
ในระดับนานาชาติ 

- พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็น เป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 

- พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา    
ที่น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ทิศทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดินฯ และแผนพัฒนาฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้  
- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ

แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการบริการพ้ืนฐานของเมืองและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิต และบริการบนพ้ืนฐานของความรู้
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน   
มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและ
การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี เน้นการพัฒนาข้างและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มีความโดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.3 โครงการส าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
2. โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
3. โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ – ล าพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญ      

      ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ และอนุภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 
4. โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าในระดับชุมชน 
6. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ าต้นทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ประกอบด้วย 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ปรับระบบการผลิต ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

2. ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

3. พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
4. การพัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความมั่นคงและอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่

น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ)์  

 1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  

“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารปลอดภัยบนความ 
     ต้องการของตลาดและส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และ
     ประวัติศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับเครือข่ายการค้า โครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบ 
     โลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
     และหลากหลายมิติ  
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 3. เป้าประสงค์ 
  3.1 ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
  3.2 เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพ 
        แหล่งที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
  3.3 พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย – พม่า/ ไทย – ลาว 
  3.4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
  3.5 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  4.1 จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
  4.2 จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
  4.3 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน 
  4.4 เส้นทางเชื่อมโยง E – W – N – C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
  4.5 จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกลับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศ
        สมาชิกอาเซียน 
  4.6 มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  4.7 จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  4.8 รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
  4.9 จ านวนนักท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
  4.10 จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม 
  4.11 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  4.12 จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 5. กลยุทธ์ 
  5.1 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์
        โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  5.2 พัฒนาการคมนาคมและระบบ Logistics 
  5.3 พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  5.4 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  5.5 เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
  5.6 ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
  5.7 ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
  5.8 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
  5.9 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.10 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/ การค้า/ 
          การบริการอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
  5.11 ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  5.12 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้

ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคงและเท่าเทียม

ในทุกมิติ และอยู่เย็นเป็นสุข 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสม เอ้ือต่อการ

ด ารงชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียอ์ย่างครบวงจร 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเน้นตลาดน าการผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลดภาระหนี้เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การดูแลความปลอดภัย และปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

          ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากที่ระลึก ให้เชื่อมโยง        

          การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และ

          เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

          สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้พลังงาน

          ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน      

          การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมการลงทุน และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า เกษตรพัฒนา ล้ าค่าวัฒนธรรม 

พัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
    และคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(2) ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 1) วิสัยทัศน์ 

“เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย” 
“DELIGHTFUL PHETCHABUN” 

 หมายถึง เมืองเพชรบูรณ์เป็นเมืองขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย การคมนาคมสะดวก               
มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบถ้วน  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน  
เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง  มีการใช้เทคโนโลยีสื่อทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง รวมทั้ง
เป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและภูมิภาค   
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 2) ยุทธศาสตร์ 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และคณะกรรมพัฒนาเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ ให้ความส าคัญกับการประสานงานเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ โดยมีแนวทาง
คือ ประสานการพัฒนากับสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานศูนย์สงเคราะห์ฯ 
ตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการ                     
ของประชาชน อีกทั้งให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม       
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนแจ้งปัญหา                  
ความเดือดร้อนและความต้องการผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล (www.nakornban.net) ฮอตไลน์สายตรง
นายกเทศมนตรี (08 – 5222 – 0333) และประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ               
ได้ทางเสียงตามสาย รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พ่ีน้องประชาชน
ได้รับทราบและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมากขึ้น                  
จึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้เป็น 3 ยุทธศาสตร์ และแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ 
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
  1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  1.7 ยุทะศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
  2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 
  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร 
  3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์ 
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า 
  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปูองกันน้ าท่วม 
  3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านไฟฟูา 
  3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค – บริโภค 
 3) เป้าประสงค์  

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และแนวนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่ในกรอบและอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาล โดยมีเปูาหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” โดยมี



๒๔ 
 

การก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
สามารถบรรลุส าเร็จตามเปูาหมายไดม้ีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้  ๕ ด้าน ดังนี้ 

  ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 
  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน 

 โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ๑. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๑.๑ ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข               
การเทิดทูนและด ารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๑.๒ ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)            
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโดยเร็ว 
  ๑.๓ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกัน
โรคเชิงรุกในชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
  ๑.๔ ส่งเสริมการให้มีอาสาบริบาลและ Care giver เพ่ือจัดให้บริการดูแลผู้ปุวยติดบ้าน                
ติดเตียงในพ้ืนที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาล 
เพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา 
  ๑.๕ สนับสนุนส่งเสริมการท างานของ อสม. ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
  ๑.๖ ส่ง เสริมการจัดสวัสดิการของประชาชน  เตรียมความพร้อมสู่สั งคมผู้สู งอายุ                     
การจัดบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทั้งด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมศูนย์
กิจกรรมส าหรับชมรมผู้สูงอายุ ชมรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม
เครือข่ายองค์กร และการพัฒนาองค์ความรู้ของภาคประชาชน 
  ๑.๗ ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ติดตั้งกล้องวงจรปิด  CCTV บริเวณถนนสายหลักจุดเสี่ยงต่าง ๆ  และขยายพ้ืนที่ไปใน
ชุมชน จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและทันสมัย  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน สนับสนุนการท างานของ อปพร. 
ให้มีประสิทธิภาพและจัดสวัสดิการอันพึงมีตามสิทธิ 
  ๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว 
  ๒.๑ จัดให้บริการการศึกษาในระบบภายในสถานศึกษาของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ทั้ง ๔ 
แห่ง อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย เพ่ือเป็นการพัฒนานักเรียนเยาวชนให้ดี              
มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนา
น าไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอาคารสถานที่และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัด 
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบ 



๒๕ 
 

  ๒.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี โดยให้ความส าคัญต่อการจัดงาน
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า และงานประเพณีสมโภชเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเสริมงานประเพณีประจ าชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงออกถึงความเป็นเพชรบูรณ์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้
อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เชื่อมโยงกับงานประเพณีและโบราณวัตถุ ส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนที่ที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งของ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ของชุมชน 
  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๑ แก้ไขปัญหาขยะที่ตกค้างโดยการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ จัดหางบประมาณ
ก่อสร้างบ่อขยะใหม่ เพื่อรองรับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน และด าเนินการคัดแยกขยะออกจากพ้ืนที่บ่อขยะเพ่ือ
ฟ้ืนฟูบ่อขยะเก่า ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการการคัดแยกขยะ
เพ่ือลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน 
  ๓.๒ ปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่สวนสาธารณะหนองนารี เก็บวัชพืชในพ้ืนที่ออกจากแหล่งน้ า                 
เพ่ือให้น้ ามีคุณภาพในการผลิตน้ าประปา เพ่ือการอุปโภคบริโภค ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้สวยงาม            
และออกแบบการพัฒนาหนองนารีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป 
  ๓.๓ การพัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ริมแม่น้ าปุาสัก การก่อสร้างปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าคลองศาลา คลองแสนพญาโศก คลองตลุก คลองแม่น้ า เก่า แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังตามชุมชน  
ส่งเสริมการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพน้ าที่ใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ  
  ๓.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส เพ่ิมพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี   
  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  ๔.๑ ปรับปรุงถนนและซอยสาธารณะให้เป็นถนนที่ปลอดภัย การคมนาคมสะดวก ปรับปรุง
สะพาน ทางเดินเท้า ส่งเสริมการประหยัดพลังงานใช้หลอดไฟฟูาสาธารณะแบบ LED บนถนนสายต่าง ๆ หรือ
จุดส าคัญ ๆ ของเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างในการจราจร เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร แก้ไขการระบายน้ าไม่ให้น้ าท่วมขังบนเส้นทางคมนาคม จัดท าฝาย
ชะลอน้ าและกักเก็บน้ าในเมือง 
  ๔.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดจัดให้
มีการพัฒนาพ้ืนที่รองรับการค้าขายของชุมชนโดยขยายพ้ืนที่ถนนคนเดิน ถนนคนเพ็ดซะบูน บริเวณคุ้มอัยการ  
ปรับปรุงตลาดเทศบาลทั้ง ๓ แห่งให้สะอาดได้มาตรฐาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง  
ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว ๑๔ ประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนา
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย   
  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมของชุมชน 
  ๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการ
แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอัน 
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  
ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกิจกรรม
และการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน                      
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 



๒๖ 
 

  ๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ในการให้บริการ
ประชาชน จัดท าแอพพลิเคชั่นรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือดูแลประชาชนเมืองเพชรบูรณ์  ๒๔ ชั่วโมง และเป็น
การพัฒนาการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
เทศบาล โดยมีเปูาหมายการพัฒนาเมืองเพชรบูรณ์ไปสู่เมืองอัจฉริยะ SMART CITY ที่โปร่งใส 
  ๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยก าหนด
นโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพ่ือปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
ให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ   
 4) ตัวชี้วัด 
  เครื่องมือการวัดระดับการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ศักยภาพ
และการพัฒนาของเทศบาลมีความชัดเจน สามารถวัดผลและเปรียบเทียบได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงใช้เครื่องมือ
การวัดระดับการพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเปรียบเทียบโดยใช้การวัดประเมิน เพ่ือบอกทิศทางและ
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือบ่งชี้ความส าเร็จหรือสะท้อนผลการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ว่า
ประสบความส าเร็จหรือบรรลุเปูาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ งมุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้าน
สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเปูาหมาย  
ที่ก าหนด โดยการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งนี้ จะอ้างอิงข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ในเชิงปริมาณวัดและคิดเป็นค่าร้อยละ และในเชิง
คุณภาพวัดจากความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดของประชาชน 
 5) ค่าเป้าหมาย 

  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีการก าหนดค่าเปูาหมายเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์และสามารถก้าวไปสู่ความเป็น “เมืองอยู่สบาย” ดังนี้ 

  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. การท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง ประชาชนมีอาชีพและรายได้ และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม 
  3. ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
  4. จ านวนที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า และผิวจราจร 
 6) กลยุทธ์ 

เพชรบูรณ์ เมืองส าหรับอยู่ขนาดกลางที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สง่างาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ เป็นเลิศในด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเยี่ยม ทั้งด้านการศึกษา และการสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นการจัดกิจกรรมเพ่ือการนันทนาการและสุขภาพแก่มวลชน ไม่มีปัญหาจราจรและ
อาชญากรรม มีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในด้านบริการ รวมทั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและ
ภูมิภาค ดังนี้ 

 1. จัดให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม
ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. จัดให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ 
และสร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 3. จัดให้มีการพัฒนาระบบและช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

4. จัดให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า ผิวจราจร และเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟูาสาธารณะ 
 7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีที่มาจากการวิเคราะห์
ศักยภาพของท้องถิ่น และก าหนดเป็นจุดยืน (Positioning) ในการพฒันาท้องถิ่นของเรา คือ การพัฒนาทุกด้าน
เพ่ือให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ก้าวไปสู่การเป็น “เพชรบูรณ์  เมืองอยู่สบาย”  

 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ก าหนดให้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ คือ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 THAILAND 4.0 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ในภาพรวมแล้วเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์มีเปูาหมาย เปูาประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการในทุกด้าน มีการพัฒนาและปรับปรุง 
ในด้านต่างๆ มากมาย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ มีส่วนร่วม มีความสุข
และด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค 
  1. จุดแข็ง (S = Strength)  
  เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในส่วนดี คือ ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จ ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริการ ระบบข้อมูล 
ก าลังคน การเงิน ภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และทรัพยากร เป็นต้น จุดแข็งของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 

- ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินภารกิจแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีความเป็นเอกภาพในการบริหาร มีโครงสร้างอ านาจหน้าที่ชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจทกุด้าน 
  - ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
  - ผู้บริหารมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเทศบาลภายใต้หลัก      
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

- เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจส าคัญจากจังหวัดและเป็นหน่วยงานหลักในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาของประชาชน 

- เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยใจรักและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ 
  - บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความตั้งใจ กระตือรือร้น พัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 
  - ชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 
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- การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและงานทะเบียนราษฎร์มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
- มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ส่งเสริมต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 
- ชุมชนและบุคลากรของเทศบาลฯ มีการประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกัน 
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้ 
- มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ 
- มีการร่วมมือและจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นอย่างดี 
- ชุมชนมีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของตัวอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
- เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็น “เมืองอยู่สบาย” มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

เป็นที่สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังค าที่ว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง...คู่ศรัทธา พระพุทธมหาธรรมราชา...คู่บ้าน 
ประวัติศาสตร์นครบาล...คู่เมือง วัฒนธรรมรุ่งเรือง...เพชรบุระ” 

2. การวิเคราะห์จุดอ่อน (W = WEAKNESS) 
เป็นการพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความอ่อนแอ 

ข้อจ ากัด ความไม่พร้อมด้านต่างๆ จุดอ่อนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีดังนี ้
- ระเบียบ และหนังสือสั่งการของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ท าให้การปฏิบัติงาน

ไม่เป็นปัจจุบัน 
- บุคลากรมีความรับผิดชอบงานหลายด้าน ท าให้เกิดความล่าช้าไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
- ลักษณะของภารกิจกว้างขวางบางภารกิจไม่ชัดเจน วิธีปฏิบัติซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกับ

ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ 
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กรและการจัดบริการสาธารณะ 
- โครงการขนาดใหญ่ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
- บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ 
- พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
- ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟูาส่องสว่างตามซอยและถนนบางช่วงมีไม่เพียงพอ น้ าประปา

ไม่ไหลบางช่วง บางพ้ืนที่ยังขยายเขตประปาไม่ทั่วถึง ถนนบางสายยังไม่มีท่อระบายน้ า 
- ปัญหาขยะมูลฝอย น้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลเพ่ิมข้ึนตามจ านวนของประชากร 
- ยังขาดระบบเตือนภัยพิบัติต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
3. การวิเคราะห์โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก 

ประเทศ จังหวัด และอ าเภอ ที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อท้องถิ่นเราอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือ
โอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี โอกาสของ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 

- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาการ
ว่างงานของประชาชนในชุมชน  

- สร้างองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  
- กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ิมอ านาจหน้าที่การด าเนินการให้ท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระใน

การก าหนดภารกิจเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้มากข้ึน 



๒๙ 
 

- การบริหารงานเชิงบูรณาการช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้มากขึ้น 

- ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาคประชาชน 
- มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมร่วมกับองค์กรอื่นเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ท าให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผู้บริหารสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้มา

เสริมสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สามารถประสานงาน และจัดท าโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ 
4. การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัด (T = THREATS)  
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครอง และเทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีดังนี้ 
- พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่น มีความซับซ้อน       

มีประชากรแฝงมากท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองและพัฒนาคน 
- กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการบางเรื่องมีข้ันตอนการปฏิบัติมาเกินไปท าให้เกิดปัญหา

และอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตส านึกในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้

การมีส่วนร่วมทางการบริหารมีน้อยไม่ต่อเนื่อง 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหญ่ๆ ได้ 
- ปัญหาน้ าท่วมบริเวณนอกเขตเทศบาล และปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย  
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิัติ
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
ยกระดับคุณภาพชีวิต

2 การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา  - กองการศึกษา ร.ร.ในสังกัด

3 การพฒันาด้านวัฒนธรรมประเพณี บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - กองการเจา้หน้าที่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬา 2. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวสัดิการสังคม

และนันทนาการ และชุมชน
3. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - กองการศึกษา
นันทนาการ  - กองสวสัดิการสังคม

4 การพฒันาด้านเศรษฐกจิชุมชนเมือง บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - กองคลัง
2. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวสัดิการสังคม

และชุมชน

5 การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา  - กองการศึกษา
2. ศาสนาวัฒนธรรมและ  - ส านักปลัด
นันทนาการ ฝ่ายท่องเทีย่วฯ

 - กองสวสัดิการสังคม

6 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่างสุขาภิบาล
 - กองสาธารณสุข

7 การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
และความเข้มแข็งของชุมชน 2. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด

ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ
3. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวสัดิการสังคม

และชุมชน  - กองสาธารณสุข

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

1 การพฒันาด้านการบริการประชาชน บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
 - ส านักปลัด
ฝ่ายปกครอง
 - กองการเจา้หน้าที่
 - กองยุทธศาสตร์ฯ
 - กองคลัง

2. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ
3. การศึกษา  - กองการศึกษา
4. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
5. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

 - กองช่างสุขาภิบาล
 - กองสาธารณสุข

6. สร้างความเข้มแข็ง  - กองสวสัดิการสังคม

และชุมชน

2 การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ บริการชุมชนและสังคม 1. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ

2. การศึกษา  - กองการศึกษา ร.ร.ในสังกัด
3. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
4. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

 - กองช่างสุขาภิบาล

3 การพฒันาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการชุมชนและสังคม 1. บริหารงานทัว่ไป  - ส านักปลัด
ในการปฏิบัติงาน  - กองการเจา้หน้าที่

 - กองยุทธศาสตร์ฯ
 - กองคลัง

2. สาธารณสุข  - กองสาธารณสุข
3. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

การเศรษฐกิจ 4. การพาณิชย์  - กองสาธารณสุข

4 การพัฒนาด้านความปลอดภัย บริการชุมชนและสังคม 1. การรักษาความสงบ  - ส านักปลัด
ในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใน ฝ่ายป้องกันฯ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
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หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

ที่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน

1 การพัฒนาด้านการคมนาคม การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา  - กองช่างสุขาภิบาล

2 การพัฒนาด้านพืน้ทีส่าธารณะ บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองสวสัดิการสังคม

และภูมิทัศน์ การเศรษฐกิจ 2. อุตสาหกรรมและ  - กองการศึกษา
การโยธา

3 การพัฒนาด้านป้องกันน้ าท่วม การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและ  - กองช่าง
การโยธา

4 การพัฒนาด้านไฟฟ้า บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่าง

5 การพฒันาด้านน้ าอปุโภค - บริโภค บริการชุมชนและสังคม 1. เคหะและชุมชน  - กองช่าง
การเศรษฐกิจ 2. การเกษตร  - ส านักปลัด

ฝ่ายป้องกันฯ

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3 การพัฒนาระบบสาธารณูป สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน



 
ผ. 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์



แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง
1) การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการยกระดับ
คุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานสาธารณสุข 10 3,034,000 10 3,034,000 10 3,034,000 10 3,034,000 10 3,034,000 50 15,170,000

2) การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1 แผนงานการศึกษา 34 118,471,200 34 118,471,200 34 118,471,200 34 118,471,200 34 118,471,200 170 592,356,000
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 10,000,000 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000,000

3) การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 1,500,000 4 1,500,000 4 1,500,000 4 1,500,000 4 1,500,000 20 7,500,000
3.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 19 15,710,000 19 15,710,000 19 15,710,000 19 15,710,000 19 15,710,000 95 78,550,000

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

4) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเมือง 
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 5 7,500,000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000

5) การพัฒนาด้านการทอ่งเทีย่ว 
5.1 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 7,500,000 1 7,500,000 0 0 0 0 0 0 2 15,000,000
5.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 10 17,459,000 8 8,640,000 6 1,635,000 5 1,140,000 6 1,635,000 35 30,509,000

6) การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 86,120,000 7 86,120,000 6 16,120,000 6 16,120,000 6 16,120,000 32 220,600,000
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

7) การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วม และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 55,000 1 55,000 1 55,000 1 55,000 1 55,000 5 275,000
7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 39,937,400 9 41,617,400 9 43,297,400 9 44,977,400 9 46,657,400 45 216,487,000
7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 5,000,000 1 5,000,000 0 0 0 0 0 0 2 10,000,000

102 306,966,600 100 299,827,600 94 202,002,600 93 203,187,600 94 205,362,600 483 1,217,347,000รวม
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
1) การพัฒนาด้านการบริการบริการประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 2,866,000 6 2,866,000 6 2,866,000 6 2,866,000 6 2,866,000 30 14,330,000
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 10 450,000
1.3 แผนงานการศึกษา 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000
1.4 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 4 10,250,000 20 51,250,000
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 30,400,000 4 40,400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 13 72,000,000

2) การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏบิตัิงาน

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 11,900,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 7 13,900,000
2.2 แผนงานการศึกษา 7 3,296,730 4 1,829,420 3 1,645,600 3 1,847,200 3 1,429,000 20 10,047,950
2.3 แผนงานสาธารณสุข 2 137,000 0 0 0 0 1 118,000 0 0 3 255,000
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 2 900,000 2 900,000 2 900,000 2 900,000 1 400,000 9 4,000,000
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

3) การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏบิตัิงาน

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 9 960,000 9 960,000 9 960,000 9 960,000 9 960,000 45 4,800,000
3.2 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000
3.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 1 500,000 0 0 0 0 1 500,000 2 1,000,000

4) การพัฒนาดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์ิน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 11,187,000 8 11,187,000 7 1,267,000 7 1,187,000 7 1,187,000 37 26,015,000

50 72,196,730 45 69,692,420 40 19,088,600 41 19,328,200 40 18,792,000 216 199,097,950รวม
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

1) การพัฒนาด้านการคมนาคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000,000 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 2 20,000,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 11,335,000 3 11,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 14 25,335,000

2) การพัฒนาด้านพ้ืนทีส่าธารณะและภมูิทศัน์
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 5,000,000 2 5,000,000 0 0 0 0 0 0 4 10,000,000
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 340,000,000 2 340,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 8 1,580,000,000

3) การพัฒนาด้านปอ้งกันน้ าทว่ม
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000,000

4) การพัฒนาด้านไฟฟ้า
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,494,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 6 5,494,000
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แบบ ผ. 01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2570 รวม 5 ปีป ี2569
ยุทธศาสตร์

5) การพัฒนาด้านน้ าอุปโภค - บริโภค
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 5,000,000
5.1 แผนงานการเกษตร 2 600,000 2 600,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 7 1,500,000

17 379,429,000 12 368,600,000 6 303,100,000 6 303,100,000 6 303,100,000 47 1,657,329,000

169 758,592,330 157 738,120,020 140 524,191,200 140 525,615,800 140 527,254,600 746 3,073,773,950

รวม

รวมทัง้สิน้
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ผ. 02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาคนและสังคมเมือง 

 



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เฝ้าระวงัไข้หวดันก เพื่อพฒันาศักยภาพ ใหค้วามรู้เร่ืองไข้หวดันก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนทัง้ 17 ชุมชน ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ไข้หวดัใหญ่ ตามฤดูกาล เครือข่ายเฝ้าระวงัปอ้งกัน ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ มีความรู้และสามารถ ที่ดี ไม่เกิดโรคไข้หวดั สาธารณสุข
และไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ ควบคุมโรคไข้หวดัในเขต และพน่ยาฆ่าเชื้อ ปอ้งกันไข้หวดันก ใหญ่และไข้หวดัสาย
ใหม่ เทศบาลฯ ทั้ง 17 ชุมชน และไข้หวดัใหญ่ พนัธุใ์หม่

สายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึ้น

2 ควบคุมและปอ้งกัน เพื่อปลูกจิตส านึกใหแ้ก่ ใหค้วามรู้เกี่ยวกับโรค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความรู้ อัตราการเกิดโรคไข้ กอง
โรคไข้เลือดออก ประชาชนได้ตระหนัก ไข้เลือดออก และพน่ยา สามารถควบคุมโรค เลือดออกภายใน สาธารณสุข

ในการปอ้งกันตนเองจาก ก าจัดยุงลาย แจกทราย ไข้เลือดออกได้ เขตเทศบาลเมือง
โรคไข้เลือดออก อะเบท ทั้ง 17 ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 เพชรบรูณ์ลดลง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

3 ควบคุมและปอ้งกัน เพื่อปอ้งกันไม่ใหม้ีผู้เสีย ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สุนัข แมว ได้รับการ สุนัข แมว ได้รับ กอง
โรคพษิสุนัขบา้ภายใต้ ชีวติด้วยโรคพษิสุนัขบา้ พษิสุนัขบา้ ใหแ้ก่ สุนัข ฉีดวคัซีน ได้อย่าง วคัซีนได้อย่างทั่วถึง สาธารณสุข
โครงการสัตวป์ลอดโรค ในเขตเทศบาลเมือง แมว ทั้ง 17 ชุมชน ทั่วถึง ร้อยละ 90 และประชาชนไม่เกิด
คนปลอดภยั จากโรค เพชรบรูณ์ จ านวน 2,000 ตัว โรคพษิสุนัขบา้
พษิสุนัขบา้ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟา้จุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควฒันวรขัตติย
ราชนารี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

4 ควบคุมและปอ้งกัน เพื่อประชาสัมพนัธใ์ห้ ท าหมันสุนัขและแมว 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สุนัข แมว ได้รับการ สุนัข แมว ได้รับการ กอง
โรคพษิสุนัขบา้ ด้วยการ ประชาชนมีความรู้ ความ ในเขตเทศบาลเมือง ท าหมันอย่างทั่วถึง ท าหมันอย่างทั่วถึง สาธารณสุข
ท าหมนั ภายใต้โครงการ เข้าใจเร่ืองโรคพษิสุนัขบา้ เพชรบรูณ์ ร้อยละ 80 และประชาชนไม่เกิด
สัตวป์ลอดโรคคนปลอด และการดูแลสัตวเ์ล้ียง โรคพษิสุนัขบา้
ภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ จ านวนสุนัขและแมว
ตามพระราชปณิธาน เพื่อควบคุมจ านวน ลดลง
ศาสตราจารย์ ดร. ประชากรสุนัขและแมว
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง โดยการท าหมัน
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควฒัน
วรขัตติยราชนารี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

5 พฒันากองทนุ เพื่อสมทบเงินเข้ากองทนุ สนบัสนนุและการใหค้วาม 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนทั้ง 17 กอง
หลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ ในการ รู้ ความเข้าใจในด้านการ และตระหนักในการ ชุมชน มีสุขภาพ สาธารณสุข
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ จัดบริการสุขภาพตามชุด สร้างเสริมสุขภาพแก่ ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น แข็งแรงและเข้าถึง

สิทธปิระโยชน์ส าหรับ ประชาชนและชุมชน ร้อยละ 85 การบริการด้าน
กลุ่มเปา้หมาย 5 กลุ่มหลัก ในเขตเทศบาลฯ สาธารณสุข
ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหง่
ชาติ พ.ศ. 2557
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

6 สุขาภบิาลอาหารงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน จัดอบรมใหค้วามรู้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กอง
ประเพณีอุ้มพระด าน้ า อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบการค้า จ านวน มีความรู้และสามารถ มีความรู้ ความ สาธารณสุข
และเทศกาลอาหาร และลดอัตราการเจ็บปว่ย ไม่น้อยกวา่ 200 คน น าไปปฏบิติัได้ถูกสุข สามารถน าไปปรับ
สะอาด รสชาติอร่อย อันเนื่องมาจากการบริโภค พร้อมทั้งออกตรวจ ลักษณะได้เพิ่มขึ้น ปรุงใหถู้กสุขลักษณะ

อาหารและน้ าที่ไม่สะอาด ร้านค้า ร้อยละ 85 สะอาด ปลอดภยั
ตามหลักสุขาภบิาล

7 อบรมและทศันศึกษา เพื่อพฒันาความรู้และเพิ่ม จัดอบรมใหค้วามรู้และ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ผู้เข้าร่วมอบรมและ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ กอง
ดูงานผู้ประกอบการค้า ประสิทธภิาพแก่ผู้ประกอบ ทศันศึกษาแก่ผู้ประกอบ ทศันศึกษาได้รับ ความรู้และสามารถ สาธารณสุข
ตลาดสดเทศบาล การค้าในการปรับปรุง การค้าตลาดสดเทศบาล ความรู้สามารถน า น ามาพฒันาสถานที่
1,2,3 ตลาดสดเทศบาลใหม้ี 1,2,3 จ านวน 200 คน มาปรับใช้ในการ ประกอบการค้าใหม้ี

มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ประกอบการค้าได้ มาตรฐานและถูก
มากขึ้น สุขลักษณะ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

8 สัตวป์ลอดโรคคนปลอด 1.เพื่อใหป้ระชาชนมีความ  - ส ารวจข้อมูล จ านวน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000  -เจ้าของสุนขัและแมว  -ประชาชนที่เปน็ กอง
ภยัจากโรค พษิสุนัขบา้ รับผิดชอบในการเล้ียงสุนัข สัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ ต้องแจ้งจ านวนสุนัข เจ้าของสุนัขและแมว สาธารณสุข
ตามพระราชปณิธาน และแมว โดยการลงทะเบยีน ตามโครงการ โดยให้ และแมว เพื่อได้รับ มีความรับผิดชอบ
ศาสตราจารย์ ดร. จ านวนสุนัขและแมวกับ ส ารวจปลีะ 2 คร้ัง คร้ัง การขึ้นทะเบยีนการ และดูแล
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เทศบาลฯ แรกภายในเดือนมีนาคม เล้ียงใหแ้ก่เทศบาลฯ  -สุนัขและแมวปลอด
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัย 2.เพื่อปอ้งกันควบคุมโรค คร้ังที่ 2 ภายในเดือน ทกุตัว เพื่อได้รับการ ภยัจากโรคพษิสุนขับา้

ลักษณ์อัครราชกุมารี พษิสุนัขบา้ในสุนัขและแมว สิงหาคม ใหจ้่ายค่าตอบ ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรค  -สุนัขและแมวได้รับ
กรมพระศรีสวางควฒัน ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ แทนใหแ้ก่ผู้ปฏบิติังานใน พษิสุนัขบา้ วคัซีนปอ้งกันโรคพษิ
วรขัตติยราชนารี ในเขตเทศบาลฯ การส ารวจข้อมูล ตาม  -ประชาชนภายใน สุนัขบา้ครบทกุตัว

3.เพื่อปอ้งกันควบคุมโรค จ านวนสุนัขและแมว เขตเทศบาลฯปลอดภยั

พษิสุนัขบา้ และการเฝ้า ตัวละ 3 บาทต่อคร้ัง จากโรคพษิสุนัขบา้
ระวงัโรคของประชาชน รวม 2 คร้ังต่อป ีรวมเปน็ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85
ภายในเขตเทศบาลเมือง ตัวละ 6 บาท สัตวแ์ละ

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

เพชรบรูณ์ ขึ้นทะเบยีน จ านวน
2,000 ตัว

9 เฝ้าระวังและการปอ้งกนั เพื่อสร้างการรับรู้ในการ ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความรู้ ประชาชนมีสุขภาพ กอง
การแพร่ระบาดของโรค ด าเนินการเฝ้าระวงัการ เมืองเพชรบรูณ์ 17 และปฏบิติัตนในการ ที่ดี มีภมูิต้านทานโรค สาธารณสุข
ติดต่ออันตรายของ ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ ชุมชน มีความรู้และ ด าเนินชีวติอย่าง อัตราการเกิดโรคใน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตระหนักในการปฏบิติั ปลอดภยัจากโรคติด เขตเทศบาลฯ ลดลง
2019 (COVID - 19) 2019 (COVID - 19) ตนเองในเร่ืองโรคติดเชื้อ ต่ออันตรายของโรค

ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ไวรัสโคโรนา 2019 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ใหแ้ก่ประชาชนปฏบิติัตาม 2019
วิถีชีวิตแบบ New Normal
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสาธารณสุข และการยกระดบัคุณภาพชวีิต)

10 อาสาสมัครบริบาล เพื่อใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 1.ประชาชนจ านวน  - เปน็การส่งเสริม กอง
ทอ้งถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ พึ่งพงิได้รับการดูแลทาง บริบาลทอ้งถิ่น 6 คน มีการบริโภค และกระตุ้นการบริโภค สาธารณสุข
ที่มีภาวะพึ่งพงิ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ จ านวน 6 คน ภาคครัวเรือน เนื่อง ภาคครัวเรือนใหม้ี

และสังคม และเพื่อกระจาย จากมีรายได้จากการ รายได้เปน็การ
รายได้ใหป้ระชาชนในพื้นที่ ประกอบอาชีพอาสา กระจายรายได้ให้
และกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน สมัครบริบาลทอ้งถิ่น ประชาชนในพื้นที่
ราก 2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะ  - ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพงิไม่น้อยกวา่ 24 พึ่งพงิได้รับการดูแล
คน ได้รับการดูแลทาง ลดปญัหาทางด้าน
ด้านอนามัยพื้นฐาน สาธารณสุขประชาชน

มีคุณภาพชีวติที่ดี

รวม 10 โครงการ - - 3,034,000 3,034,000 3,034,000 3,034,000 3,034,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จัดกิจกรรมพฒันาครู 363,000 363,000 363,000 363,000 363,000 ครูได้รับความรู้น าไป ครูในโรงเรียนมี กอง

ข้าราชการครูของ ในการจัดการเรียน ร.ร. ในสังกัดฯ พฒันาการเรียน ความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์กร การสอนของครูในสังกัด ไม่น้อยกวา่ 121 คน การสอนได้ดีเพิ่มขึ้น สามารถน าไปปฏบิติั ร.ร.ในสังกัด
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลฯ ในการจัดการเรียน

การสอนได้ดียิ่งขึ้น

2 วนัครู เพื่อใหค้รูได้ระลึกถึง จัดกิจกรรมวนัครู ใหค้รู 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 พนักงานครูเกิดความ พนักงานครูตระหนัก กอง
พระคุณบรูพาจารย์ยกย่อง ร.ร. ในสังกัดและนอก ภาคภมูิใจในอาชีพครู ถึงความส าคัญของ การศึกษา
เชิดชูเกียรติและครูให้ สถานศึกษา จ านวน และประพฤติตนเปน็ วชิาชีพครูและ ร.ร.ในสังกัด
ความร่วมมือในการพฒันา ไม่น้อยกวา่ 150 คน ตัวอย่างที่ดีของสังคม ประพฤติตนใหส้มกบั

เด็กและเยาวชน และประเทศชาติ ที่ได้รับการยกย่อง
ร้อยละ 90 เปน็ปชูนียบคุคล

(เงินอุดหนุน)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

3 พฒันาครูอาสา เพื่อใหค้รูได้รับความรู้ ส่งครูอาสาเข้ารับการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 พนักงานครูอาสา เด็กด้อยโอกาส กอง
ความสามารถในการปฏบิติั อบรม จ านวน 1 คน มีความรู้ ความสามารถ มีครูผู้สอนที่มีความรู้ การศึกษา
งานสอนได้อย่างมี ปฏบิติังานสอนได้อย่าง ความสามารถ
ประสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น สอนเด็กได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

4 เงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน อุดหนุนปจัจัยพื้นฐาน 468,000 468,000 468,000 468,000 468,000 นักเรียนยากจนได้รับ นักเรียนที่ยากจน กอง
ส่งเสริมศักยภาพการจัด ที่ยากจน จัดหาปจัจัย แก่นักเรียนโรงเรียนใน การสนับสนุนปจัจัย ได้รับการสนับสนุน การศึกษา
การศึกษาของทอ้งถิ่น พื้นฐานที่จ าเปน็ต่อการ สังกัดเทศบาลฯ พื้นฐานที่จ าเปน็ต่อ ปจัจัยพื้นฐานที่
(ค่าปจัจัยพื้นฐาน ด ารงชีวติ การด ารงชีวติ จ าเปน็ต่อการด ารง
ส าหรับนักเรียนยากจน) ร้อยละ 100 ชีวติอย่างทั่วถึง

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

5 เงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อใหน้ักเรียนในสังกัด สนับสนุนเงินจัดการ 87,950,000 87,950,000 87,950,000 87,950,000 87,950,000 นักเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัด กอง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ได้รับการช่วยเหลือจาก ด้านการศึกษาใหแ้ก่ เทศบาลฯ ได้รับการ ได้รับการช่วยเหลือ การศึกษา
การจัดการศึกษาต้ังแต่ รัฐบาลฯ และได้รับการ เด็กนักเรียนในสังกัด สนบัสนนุด้านการศึกษา จากรัฐบาลฯ และ
ระดับอนุบาลจนจบ ศึกษาอย่างทั่วถึง เทศบาลฯ อย่างทั่วถึง ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง

6 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวก จัดท าระบบอนิเตอร์เนต็ 67,200 67,200 67,200 67,200 67,200 ครูและนักเรียนได้รับ ครูและนักเรียนใน กอง
โรงเรียน ในการสืบค้นข้อมูล ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัด ข้อมูลข่าวสารด้าน สังกัดได้รับความ การศึกษา

สารสนเทศการเรียน เทศบาลฯ การเรียนการสอน สะดวกในการค้นหา
การสอนได้อย่างถูกต้อง ทางอินเตอร์เน็ต ข้อมูลด้านการเรียน
ครบถ้วน การสอนอย่างถูกต้อง

และครบถ้วน

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

50



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

7 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครู นักเรียนและชุมชน ครู นักเรียนและ กอง
การจัดการศึกษาโดยใช้ การปฏบิติังานของครู ด้านพฒันาการจัดการ มีความรู้ ความสามารถ ชุมชน สามารถน า การศึกษา
โรงเรียนเปน็ฐานในการ นักเรียน ชุมชน ฯลฯ ศึกษาแก่นักเรียนและ น าไปปฏบิติัใช้ได้ดี ความรู้ไปปฏบิติังาน ร.ร.ในสังกัด
พฒันาทอ้งถิ่น (SBMLD) ชุมชน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธภิาพ

8 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา/ เพื่อใหน้ักเรียนได้ศึกษา พฒันา/ปรับปรุง หอ้ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 หอ้งสมุดของโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้ กอง
ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน ค้นควา้ หาความรู้ และ สมุดของโรงเรียนใน ในสังกัดเทศบาลมีการ จากการศึกษาค้นคว้า การศึกษา

ใช้ประโยชน์จากหอ้งสมุด สังกัดเทศบาล พฒันา/ปรับปรุง เพิ่ม และใช้ประโยชน์จาก ร.ร.ในสังกัด
โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น ร้อยละ 80 หอ้งสมุดโรงเรียน

เพิ่มมากขึ้น

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

9 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา เพื่อพฒันาคุณภาพแหล่ง สนับสนุนค่าใช้จ่าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูและนักเรียนมีแหล่ง การจัดการเรียนการ กอง
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เรียนรู้การจัดการศึกษา ใหแ้ก่โรงเรียนในสังกัด เรียนรู้ที่มีคุณภาพเพิ่ม สอนมีประสิทธภิาพ การศึกษา

มากขึ้น ยิ่งขึ้น ร.ร.ในสังกัด

10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อเปน็การพฒันาการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูมีการจัดท าแผน โรงเรียนมแีผนพฒันา กอง
องค์กรปกครองส่วน จัดท าแผนการศึกษาใน การจัดท าแผนแก่ และท าแผนฯ ได้อย่าง การศึกษาในระดับ การศึกษา
ทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนพฒันา ระดับสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด มีประสิทธภิาพเพิ่มมาก การศึกษาถูกต้อง ร.ร.ในสังกัด
ศึกษาดีเด่นระดับสถาน ขึ้น ร้อยละ 80 และมีประสิทธภิาพ
ศึกษา มากขึ้น

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อเปน็การพฒันาการจัด สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปท. มีการพฒันา อปท. มีการพฒันา กอง
องค์กรปกครองส่วน ท าแผนการศึกษาในระดับ การจัดท าแผนแก่ การจัดท าแผนเพิ่มขึ้น การจัดท าแผนระดับ การศึกษา
ทอ้งถิ่นที่จัดท าแผนการ อปท. อปท. ร้อยละ 90 อปท. มากยิ่งขึ้น ร.ร.ในสังกัด
ศึกษาดีเด่น ระดับ อปท.

12 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพฒันา จัดกิจกรรมการแข่งขัน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 นักเรียนน าความรู้ของ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กอง
ทอ้งถิ่น คุณภาพการเรียนของ คนเก่งในโรงเรียน ตนเองเข้าร่วมแข่งขัน ทางการเรียนตามผล การศึกษา

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ในสังกัด ได้ตามเกณฑ์ การเรียนรู้ที่คาดหวงั ร.ร.ในสังกัด
ได้เปน็อย่างดี

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

13 มหกรรมจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการแสดงออก  - จัดกิจกรรมการจัด 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 นักเรียน ครู เข้าร่วม นักเรียน ครู ในสังกัด กอง
ทอ้งถิ่นระดับภาคเหนือ ถึงความสามารถทาง การศึกษานอกสถานที่ กิจกรรม แสดงความ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การศึกษา
และระดับประเทศ วชิาการและส่งเสริมทกัษะ (ภาคเหนือ) แก่นักเรียน สามารถทางวชิาการ การจัดการศึกษาและ ร.ร.ในสังกัด

ทางวชิาการนักเรียนใน ครู โรงเรียนในสังกัด ได้ดีเพิ่มมากขึ้น เผยแพร่ผลการจัด
สังกัด 500,000 บาท การศึกษาทางการ

 - จัดกิจกรรมการจัด ศึกษาระดับภาคเหนอื

การศึกษาทอ้งถิ่นระดับ ระดับประเทศได้เปน็
ประเทศแก่นักเรียนใน อย่างดี
สังกัด 200,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

14 แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีความรู้จาก นักเรียนในสังกัดมี กอง
ต่อในระดับมัธยมต้นและ นักเรียนในสังกัด การแนะแนวเพิ่มมาก ความรู้การแนะแนว การศึกษา
และมัธยมปลายแก่นักเรียน เทศบาลฯ ขึ้น ศึกษาต่อในระดับ ร.ร.ในสังกัด
ในสังกัดเทศบาลฯ มัธยมต้นและมัธยม

ปลายดีมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

15 ส่งเสริมความเปน็เลิศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ  - จดักจิกรรมใหค้วามรู้จดั 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครูได้รับความรู้น าไปใช้ ครูโรงเรียนในสังกัด กอง
ทางวชิาการ พฒันาคุณภาพครูเพื่อให้ ประสบการณ์ในการอบรม ทางการเรียนการสอน มีคุณภาพการจัดการ การศึกษา

คณะครูและคณะกรรมการ และทศันศึกษาดูงาน ได้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาที่ดีขึ้น ร.ร.ในสังกัด
ประสานงานวชิาการมี  - จัดนิเทศครูในสังกัด ร้อยละ 80
ความรู้ความเชี่ยวชาญใน เทศบาลไมน่อ้ยกว่าปลีะ

การจัดการศึกษามากขึ้น 3 คร้ัง
 - ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาแกน่กัเรียน

และครูโรงเรียนในสังกดั

 - จัดประชุมคณะ
กรรมการประสานงาน
วชิาการ 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

16 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพื่อส่งเสริมพนักงานครู จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ครูได้รับความรู้สามารถ ครูมีความรู้ในการ กอง
หลักสูตรสถานศึกษาของ ใหม้ีความรู้ด้านวชิาการ ด้านการเรียนการสอน จัดท าหลักสูตรสถาน จัดท าหลักสูตร การศึกษา
โรงเรียนในสังกัด กิจกรรมด้านการเรียน ทางด้านวชิาการแก่ ศึกษาได้ดีเพิ่มขึ้น การเรียนการสอน ร.ร. ในสังกัด

การสอนและสามารถถ่าย พนกังานครู สถานศึกษา ร้อยละ 80 อย่างเหมาะสมกับ
ทอดทางด้านวชิาการใหแ้ก่ ร.ร. ในสังกัด การเรียนการสอนได้
นักเรียนมัธยมตอนต้นและ เปน็อย่างดี
มัธยมตอนปลาย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

17 ส่งเสริมการเรียนรู้และ เพื่อพฒันาคุณภาพการ  - จัดกิจกรรมให้ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 นักเรียนในสังกัดมี นักเรียนมีคุณภาพ กอง
พฒันาประสิทธภิาพ ศึกษาและส่งเสริมมาตรฐาน ความรู้แก่นักเรียน คุณภาพและได้ การศึกษาและได้ การศึกษา
การจัดการศึกษาของ การศึกษาของสถานศึกษา  - จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษา ร.ร. ในสังกัด
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ ประกวดคัดลายมืองาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90

อย่างไทย 
 - จัดกิจกรรมแข่งขัน
ตอบปญัหาภาษาองักฤษ

18 ค่ายพฒันาเด็กเล็กและ เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ  - จัดกิจกรรมค่าย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนมีทกัษะทาง นักเรียนได้รับการ กอง
เยาวชนองค์กรปกครอง กิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาใหแ้ก่นักเรียน วชิาการเพิ่มขึ้น พฒันาทางด้านทกัษะ การศึกษา
ส่วนทอ้งถิ่นระดับภาค วชิาการแก่นักเรียน ในสังกดัระดับภาคเหนอื ร้อยละ 95 วชิาการมากยิ่งขึ้น ร.ร. ในสังกัด
เหนือ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

19 เข้าค่ายเยาวชน เพื่อใหน้ักเรียนตระหนัก  - จัดกิจกรรมเข้าค่าย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชนได้ประสบการณ์ เยาวชนมีความรัก กอง
เหน็ความส าคัญและปลูก เยาวชนแก่นักเรียนใน และสามารถอยู่ร่วมกัน ความสามัคคีอยู่ การศึกษา
ฝังความรักความสามัคคี สังกัดระดับภาคเหนือ เปน็หมู่คณะได้ ร่วมกันเปน็หมู่คณะ
ในหมู่คณะ มากยิ่งขึ้น

20 เงินอุดหนุนส าหรับสนับ เพื่อใหน้กัเรียนมโีภชนาการ จัดกิจกรรมทาง 6,512,000 6,512,000 6,512,000 6,512,000 6,512,000 นักเรียนได้รับการดูแล เด็กนักเรียนมี กอง
สนุนอาหารกลางวนัของ ที่ดี ใหน้ักเรียนโรงเรียนใน โภชนาการใหแ้ก่ ด้านโภชนาการเปน็ โภชนาการที่ดีและ การศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สังกัด ท.1, 2, 4 นักเรียนในสังกัด อย่างดีเพิ่มขึ้น สุขภาพแข็งแรงดียิ่ง ร.ร.ท.1,2,4

ร้อยละ 100 ขึ้น

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

21 เงินอุดหนุนส าหรับสนับ เพื่อใหน้ักเรียนโรงเรียนใน จัดหาอาหารเสริม (นม) 7,456,000 7,456,000 7,456,000 7,456,000 7,456,000 นักเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัด กอง
สนุนอาหารเสริม (นม) สังกัดเทศบาลและโรงเรียน ใหแ้ก่นักเรียนในสังกัด เทศบาลและนักเรียน เทศบาลและนกัเรียน การศึกษา

ในสังกดั สพฐ. มโีภชนาการ เทศบาลและโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ได้รับ ในสังกัด สพฐ. มี
ที่ดีและนกัเรียนมพีลานามยั ในสังกัด สพฐ. อาหารเสริม (นม) โภชนาการที่ดีและ
สมบรูณ์ เพยีงพอ ร้อยละ 100 นักเรียนมีพลานามัย

สมบรูณ์

22 เงินอุดหนุนส าหรับสนับ เพื่อใหเ้ด็กมีโภชนาการที่ดี สนับสนุนอาหาร 9,052,000 9,052,000 9,052,000 9,052,000 9,052,000 นักเรียนในสังกัด สพฐ. นักเรียนในสังกัด กอง
สนุนอาหารกลางวนัของ ใหโ้รงเรียนสังกัด สพฐ. กลางวนัใหแ้ก่เด็ก ได้รับการสนับสนุน สพฐ. มีโภชนาการ การศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียนในสังกัด สพฐ. อาหารกลางวนั ที่ดี

ร้อยละ 100

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

23 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อพฒันาทกัษะทางการ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนรักการอ่าน นักเรียนมีนิสัยรัก กอง
กิจกรรมรักการอ่านใน อ่านแก่เด็กนักเรียนใน ใหแ้ก่นักเรียนในสังกัด เพิ่มขึ้นและสามารถ การอ่านมากขึ้น การศึกษา
สถานศึกษาสังกัดองค์กร สังกัด อ่านได้ดีเพิ่มขึ้น
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ร้อยละ 100

24 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม จัดกิจกรรมลูกเสือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี กอง
ลูกเสือเนตรนารีและ ลูกเสือเนตรนารีและ เนตรนารีและยุวกาชาด มีระเบยีบวนิัย และมี ยุวกาชาดมีระเบยีบ การศึกษา
ยุวกาชาด ยุวกาชาด ความสามัคคีมากขึ้น วนิัยและมีความ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 สามัคคีมากขึ้น

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า เพื่อใหน้ักเรียนมีความคิด จัดท าศูนย์การเรียนรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนมีศูนย์การ นักเรียนมีความคิด กอง
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ ริเร่ิมสร้างสรรค์เกิดความ ใหแ้ก่โรงเรียนเทศบาล เรียนรู้ปฐมวยัเพิ่มมาก ริเร่ิมสร้างสรรค์เกิด การศึกษา
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษา กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 2 และ 4 ขึ้น ร้อยละ 100 ความกระตือรือร้น ร.ร.ท.2,4

ที่หลากหลายรู้จักคิดอย่าง ในการเรียนรู้ที่หลาก
มีเหตุผล และมีความสุข หลายรู้จักคิดอย่างมี
และสนุกกับการเรียนรู้ เหตุผลและมีความ

สุขและสนุกกับการ
เรียนรู้

26 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อปอ้งกันยาเสพติดใน จัดกิจกรรมรณรงค์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัด กอง
ปอ้งกันยาเสพติด สถานศึกษา ปอ้งกันยาเสพติด ปลอดภยัจากยาเสพติด ปลอดภยัจาก การศึกษา
ในสถานศึกษาดีเด่น ในสถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ยาเสพติด ร.ร. ในสังกัด

เทศบาลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

27 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ เพื่อใหน้ักเรียนรู้จักโทษ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 นักเรียนมีความรู้ โรงเรียนในสังกัดมี กอง
ปอ้งกันยาเสพติด และปอ้งกันตนเอง ไม่ไป ใหค้วามรู้แก่นักเรียน ความเข้าใจโทษของ กิจกรรมรณรงค์ให้ การศึกษา
ในสถานศึกษา ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดและ ร.ร. ในสังกัด ยาเสพติด สามารถ ความรู้แก่นักเรียนใน ร.ร. ในสังกัด

ส่ิงมึนเมา เพื่อใหบ้คุลากร  - ใหเ้จ้าหน้าที่กอง ปอ้งกันและหา่งไกล สังกัดและเจ้าหน้าที่
ทางการศึกษาเข้าร่วมการ การศึกษาและบคุลากร ยาเสพติดได้มากขึ้น กองการศึกษาและ
อบรม มีความรู้ ความ ทางการศึกษา ร.ร. ละ ร้อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษา

สามารถด้านปอ้งกัน 1 คน เข้าร่วมอบรม โรงเรียนมีความรู้
ยาเสพติด ความเข้าใจในเร่ือง

ยาเสพติด

(เงินอุดหนุน)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

28 เงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อสนับสนุนเงินจัด สนับสนุนเงินในการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปญัหายาเสพติดใน สถานศึกษาปลอด กอง
สนับสนุนการปอ้งกันและ กิจกรรมการปอ้งกันและ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ยาเสพติดมากขึ้น การศึกษา
แก้ไขปญัหายาเสพติด แก้ไขปญัหายาเสพติดแก่ ยาเสพติดให้ ลดลง ร้อยละ 100

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร. อนุบาลเพชรบรูณ์
ร.ร. เมืองเพชรบรูณ์
ร.ร. บา้นสะเดียง

29 ค่าใช้จ่ายการสร้างภมูิคุ้ม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี  - จัดอบรมใหก้ับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชนมีการ เด็กและเยาวชนมี กอง
กันยาเสพติดเด็กและ ความรู้ มีทกัษะ ในการ นักเรียนและเยาวชน สร้างภมูิคุ้มกันในการ ความรู้ในการสร้าง การศึกษา
เยาวชน สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด (อายุไม่เกิน 25 ป)ี ปอ้งกันยาเสพติดเพิ่ม ภมูิคุ้มกันในการ

มากขึ้น ปอ้งกันยาเสพติด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

30 แข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อส่งเสริมและเข้าร่วม  - ส่งนักเรียนเข้าร่วม 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 นกัเรียนมคีวามสามารถ นักเรียนโรงเรียนใน กอง
องค์กรปกครองส่วน การจัดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น สังกัดได้รับชื่อเสียง การศึกษา
ทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย นักเรียนองค์กรปกครอง ระดับภาคเหนือ ร้อยละ 100 ด้านการแข่งขันกีฬา
ระดับภาคเหนือและ ส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ 250,000 บาท และเปน็การ
ระดับประเทศ ไทยระดับภาคเหนือและ  - ส่งนักเรียนเข้าร่วม ประชาสัมพนัธ ์การ

ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาฯ ท างานของเทศบาล
ระดับประเทศ ได้อีกทางหนึ่งท าใหรู้้
200,000 บาท จักกนัอย่างแพร่หลาย
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

31 แข่งขันทกัษะวชิาการ นักเรียนมีวสัดุ อุปกรณ์ จัดหาวสัดุ จ้างเหมา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่ง นักเรียนได้รับรางวลั กอง
สพฐ.พช. เขต 1 และ และได้รับความสะดวก บริการ ค่าเดินทางไป ขันฯ และเปน็ตัวแทน ในการแข่งขันใน การศึกษา
สพม.40 ระดับจังหวดั ในการแข่งขันงานศิลปะ ราชการและค่าใช้จ่าย ในระดับจังหวดั/ภาค/ ระดับจังหวดั
ระดับภาคและระดับ หตักรรมระดับจังหวดั จ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยว ระดับประเทศของ ระดับภาค และ
ประเทศ ระดับภาค และระดับ ข้องส าหรับน านักเรียน สพฐ. และ สพม. ระดับประเทศ

ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันงาน มีจ านวนเพิ่มขึ้น
ศิลปะหตักรรมวชิาการ
ระดับจังหวดั ระดับ
ภาคและระดับประเทศ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

32 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัด จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูได้รับความรู้น าไป ครูในโรงเรียนมี กอง
การจัดกระบวนการเรียน ท าแผนการเรียนรู้และการ ด้านการเรียนการสอน พฒันาการเรียนการ ความรู้ความเข้าใจ การศึกษา
การสอน การบริหารตาม จัดกจิกรรมปรับปรุงพฒันา ทางด้านเศรษฐกิจ สอนได้ดีเพิ่มมากขึ้น สามารถน าไปปฏบิติั
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ พอเพยีง ในการจัดการเรียน
พอเพยีง "สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การสอนได้เปน็
พอเพยีง" สู่ "ศูนย์การ พอเพยีง พฒันาส่ือนวตักรรม อย่างดี
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา การเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพยีง" ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ในการขยายผลสู่โรงเรียน
อื่น ๆ หรือชุมชนเพื่อพฒันา

ต่อยอดไปสู่การเปน็ศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

33 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม เพื่อใหน้ักเรียนในสังกัดมี จัดกิจกรรมนิทรรศการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูได้รับความรู้น าไป ครูในโรงเรียนมี กอง
ศูนย์การเรียนรู้ด้าน การจัดกจิกรรมนทิรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว พฒันาการเรียนการ ความรู้ความเข้าใจ การศึกษา
การทอ่งเที่ยวในสถาน การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และพฒันาปรับปรุงหลัก สอนได้ดีเพิ่มมากขึ้น สามารถน าไปปฏบิติั

ศึกษาสังกัดองค์กร ในสถานศึกษาสังกัด สูตรการทอ่งเที่ยวใน ในการจัดการเรียน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรปกครองส่วน สถานศึกษาสังกดัองค์กร การสอนได้อย่างดี

ทอ้งถิ่น ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
34 พฒันาการเรียนการ เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนมีส่ือและ นักเรียนมีความรู้ กอง

สอนภายใต้มาตรการ เรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระ จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ในการเรียน ความเข้าใจและ การศึกษา
ปอ้งกันไวรัสโคโรนา การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง ออนไลน ์ใหก้บัครูพร้อม ออนไลน์ ตระหนักถึงความ รร.ท.1
(COVID - 19) ทั่วถึงและถูกต้อง รับสถานการณ์แพร่ ส าคัญในการเรียน

ระบาดของไวรัสโคโรนา บทเรียนออนไลน์
(COVID - 19)

รวม 34 โครงการ - - 118,471,200 118,471,200 118,471,200 118,471,200 118,471,200 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงสนามฟตุซอล เพื่อใช้ส าหรับการเรียน ปรับปรุงสนามฟตุซอล 10,000,000 10,000,000 - - - โรงเรียนมสีนามฟตุซอล นักเรียน เยาวชน กอง

โรงเรียนเทศบาล 3 การสอนและบริการนกัเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ส าหรับนักเรียนและ ประชาชนมีความ การศึกษา
(ชาญวทิยา) และเยาวชน ประชาชน (ชาญวทิยา) จ านวน 1 เยาวชน ประชาชนที่มา พงึพอใจที่ได้ใช้ รร.ท.3

ที่มาใช้บริการสนามฟตุซอล สนามพร้อมส่ิงประกอบ ใช้บริการสนามฟตุซอล บริการสนามฟตุซอล
โรงเรียนเทศบาล 3 (รายละเอียดตามแบบ โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 3
(ชาญวทิยา) ใหม้ีความ แปลนเทศบาลก าหนด) (ชาญวทิยา) ใหม้ีความ (ชาญวทิยา)
สะดวกสบาย สะดวกสบาย

รวม 1โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการศึกษา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 พฒันาวดัเนื่องใน เพื่อพฒันาจิตสาธารณะ บคุลากรสังกัดเทศบาล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บคุลากรสังกัด กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมวนัเข้าพรรษา ของบคุลากรสังกัด เมืองเพชรบรูณ์ จ านวน พฒันาวดัด้วยจิต เทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 50 คน ร่วมกันท า สาธารณะ จ านวน เพชรบรูณ์ได้รับ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันา 50 คน การพฒันาใหม้ีจิต
วดั เช่น ความสะอาด สาธารณะเพิ่มขึ้น
บริเวณวัดปรับปรุงภมูทิศัน์

เปน็ต้น

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อใหม้ีเคร่ืองออกก าลัง จัดหาเคร่ืองออก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีเคร่ืองออกก าลังกาย ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวสัดิการ

ประจ าลานกีฬาต้าน กายเพยีงพอต่อการออก ก าลังกายประจ าลาน เพยีงพอต่อประชาชน เมืองเพชรบรูณ์ มี สังคม
ยาเสพติดประจ าชุมชน ก าลังกายของประชาชน กีฬาต้านยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมือง เคร่ืองออกก าลังกาย

ในเขตเทศบาลเมอืง ประจ าในเขตเทศบาล เพชรบรูณ์เพิ่มขึ้น เพยีงพอต่อประชาชน
เพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์

2 จัดหาอุปกรณ์เด็กเล่น เพื่อใหเ้ด็กได้ออกก าลัง จัดหาอุปกรณ์เด็กเล่น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เด็กมีอุปกรณ์ในการเล่น เด็กได้ออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
กายและส่งเสริมพฒันา ใหแ้ก่ชุมชนในเขต เพิ่มขึ้น และเสริมพฒันาการ สังคม
การทางร่างกาย ทาง เทศบาลเมืองฯ ทางร่างกาย อารมณ์
อารมณ์ จิตใจ สังคม จิตใจ สังคม และ
และทางสติปญัญา ทางสติปญัญา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 จัดหาครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใหป้ระชาชนมี จัดหาครุภณัฑ์กีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพงึพอใจ มีเคร่ืองออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
เคร่ืองออกก าลังกาย เคร่ืองออกก าลังกาย มีเคร่ืองออกก าลังกาย เพยีงพอต่อประชาชน สังคม
เพยีงพอและมีสุขภาพ กลางแจ้ง ส าหรับ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 มาใช้บริการเคร่ือง
แข็งแรงดี ประชาชนในเขต ออกก าลังกายและ

เทศบาลเมืองฯ ได้แก่ มีสุขภาพแข็งแรง
เคร่ืองนวดหลัง เคร่ือง มากขึ้น
บริหารข้อเข่า
เคร่ืองออกก าลังขา 
ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมีสถาน ก่อสร้างลานกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนพงึพอใจ มีสถานที่ออกก าลังกาย กองสวสัดิการ
ในเขตเทศบาลเมือง ที่ส าหรับออกก าลังกาย ชุมชนในเขตเทศบาล มีสถานที่ออกก าลังกาย เพยีงพอต่อประชาชน สังคม
เพชรบรูณ์ เพยีงพอและส่งเสริมให้ เมืองเพชรบรูณ์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 และท าใหป้ระชาชน

ประชาชนมีสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง
แข็งแรง มากขึ้น

รวม 4 โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เงินอุดหนุนวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการจัดกจิกรรม อุดหนุนเงินจัดกิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนพงึพอใจ กองการศึกษา

นครบาล ของสภาวฒันธรรม แก่ สภาวฒันธรรม แก่ ความเข้าใจเร่ืองศิลป ต่อการจัดกิจกรรม
(อุดหนุนสภาวฒันธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนภายในเขต วฒันธรรมของจังหวดั ของสภาวฒันธรรม
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์) เทศบาลฯ เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 100

2 เทศน์มหาชาติร่วมกับ เพื่อใหป้ระชาชนร่วม จัดกิจกรรมเทศน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับความรู้ ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
วดัมหาธาตุ สืบสานกจิกรรมทางศาสนา มหาชาติวดัมหาธาตุ ความเข้าใจทาง ส าคัญและเข้าร่วม

ใหป้ระชาชนเข้าร่วม พทุธศาสนาเพิ่มมากขึ้น สืบสานกิจกรรมทาง
กิจกรรม ร้อยละ 100 ศาสนาเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3 ตักบาตรเทโวร่วมกับ เพื่อใหป้ระชาชนร่วม จัดกิจกรรมตักบาตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรู้ถงึประเพณี ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
วดัประตูดาว สืบสานกจิกรรมทางศาสนา เทโวร่วมกบัวัดประตูดาว ประวติัทางพระพทุธ ส าคัญและเข้าร่วม

ใหป้ระชาชนเข้าร่วม ศาสนาเพิ่มขึ้น สืบสานกิจกรรมทาง
กิจกรรม ร้อยละ 100 ศาสนาเพิ่มมากขึ้น

4 จัดกิจกรรมเนื่องใน เพื่อใหป้ระชาชนหน่วยงาน จัดกิจกรรมวนัเข้าพรรษา 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหน็ ประชาชนร่วมกจิกรรม กองการศึกษา
วนัเข้าพรรษา ภาครัฐ เอกชน สืบสาน มีประชาชนหน่วยงาน ความส าคัญทางศาสนา สืบสานกิจกรรมทาง

กิจกรรมวนัส าคัญทาง ภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมฯ เกิดความศรัทธาเล่ือม พระพทุธศาสนาเพิ่ม
ศาสนา กิจกรรม ใสในพระพทุธศาสนา มากขึ้น

ร้อยละ 100
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5 บรรพชาสามเณร เพื่อจัดกิจกรรมบรรพชา จัดกิจกรรมบรรพชา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามเณรที่ได้เข้าร่วม ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ สามเณรเฉลิมพระเกียรติ สามเณรฯ วดัพระแก้ว กิจกรรมบรรพชาฯ ส าคัญและจงรักภกัดี
ร่วมกับวดัพระแก้ว และถวายเปน็พระราชกุศล มีความจงรักภกัดีต่อ ต่อสถาบนัพระมหา

พระมหากษตัริย์ กษตัริย์

6 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนและ จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้เข้าร่วมอบรม มี เด็กและเยาวชน และ กองการศึกษา
ส่งเสริมและเผยแพร่ ประชาชนทั่วไป มคีวามรัก แก่ประชาชน เด็กและ ความรู้ด้านภมูิปญัญา ประชาชนทั่วไป
ความรู้ในเร่ืองภมูปิญัญา และภาคภมูใิจในความเปน็ เยาวชน และวถิีชีวติชุมชน มีความรู้ในเร่ือง
ทอ้งถิ่นและวถิีชีวติ เอกลักษณ์ของทอ้งถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
ชุมชนเมืองเพชรบรูณ์ ตัวเองและมคีวามรู้ในเร่ือง เมืองเพชรบรูณ์

ภมูปิญัญาท้องถิน่ และวิถี มากขึ้น
ชุมชนเมอืงเพชรบรูณ์

76



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

7 จัดงานวนัลูกกตัญญู เพื่อสร้างจิตส านึกในการ จัดกิจกรรมงานวนั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน เยาวชน ลูกกตัญญูได้รับ กองการศึกษา
ร่วมกับวดัมหาธาตุ ท าความดีและมอบรางวลั ลูกกตัญญูใหแ้กป่ระชาชน มีจิตส านึกในการท า รางวลัเชิดชูเกียรติ

ใหแ้ก่ลูกกตัญญู ทั้ง 17 ชุมชน ความดี (รู้คุณพอ่แม่)

8 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก จัดกิจกรรมเนื่องใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กได้รับความรู้ เด็กและเยาวชนรู้จัก กองการศึกษา
และใหข้วัญก าลังใจกบัเด็ก วนัเด็กแหง่ชาติ เช่น สนกุสนาน รู้จักระเบยีบ หนา้ที่ในการปฏบิติัตน

และเยาวชนใหรู้้จักหน้าที่  - การตอบปญัหา วินยัในตัวเอง และ เปน็พลเมืองที่ดีของ
และการปฏบิติัตนใหเ้ปน็  - การแสดงทกัษะ เข้าร่วมกับสังคมได้เปน็ ประเทศชาติ
เด็กดีช่วยเหลือสังคมและ  - การแข่งขันการพฒันา อย่างดี
ประเทศชาติในอนาคต ด้านสติปญัญา ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9 ปดิทองบชูารอย เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วม จัดงานปดิทองบชูารอย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีจิตศรัทธา ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
พระพทุธบาทร่วมกับ สืบสานทางวฒันธรรม พระพทุธบาทวดัภเูขาดิน ทางพระพทุธศาสนา สืบสานทางศาสนา
วดัภเูขาดิน ประเพณีทางศาสนา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม และได้รู้เร่ืองทางศาสนา และเหน็ความส าคัญ

กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น ของการจัดงานเพิ่มขึ้น

10 จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเอกลักษณ์ จัดกิจกรรมงานวนัขึ้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนในเขต ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
ประจ าชาติ และประเพณี ปใีหม่ เช่น ท าบญุ เทศบาลเข้าร่วม ส าคัญและเข้าร่วมการ

อันดีงามใหค้งอยู่และร่วม ตักบาตรและกิจกรรมอื่น กิจกรรมเพิ่มขึ้น จัดงานท าบญุตักบาตร

ท าบญุตักบาตรเพื่อเปน็ ฯลฯ ร้อยละ 100 เนื่องในวนัปใีหม่
สิริมงคลต่อตนเองและ มากขึ้น
ครอบครัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

11 จัดงานวนัตรุษไทย เพื่อใหป้ระชาชนเหน็ความ จัดกจิกรรมวันตรุษไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร่วมอนรัุกษ์ ประชาชนเหน็ความ กองการศึกษา
ร่วมกับวดัช้างเผือก ส าคัญและเข้าร่วมสืบสาน ร่วมกับวดัช้างเผือกและ วันตรุษไทยเพิ่มมากขึน้ ส าคัญและมีจิตศรัทธา
และวดัทุ่งสะเดียง กิจกรรมทางศาสนา วดัทุ่งสะเดียง ประชาชน เข้าร่วมสืบสานงาน

ชุมชนที่ 3,4  เข้าร่วม วนัตรุษไทยมากขึ้น
กิจกรรม

12 จัดงานประเพณี เพื่อใหท้อ้งถิ่นได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมงานประเพณี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนร่วมกัน ประชาชนในทอ้งถิ่น กองการศึกษา
วนัสงกรานต์ อนุรักษแ์ละรักษาขนบ วันสงกรานต์ เช่น ท าบุญ อนุรักษป์ระเพณีไทย ได้ร่วมกันฟื้นฟแูละ

ธรรมเนียมประเพณีให้ ตักบาตร รดน้ าด าหวั และร่วมกันรักษาขนบ รักษาขนบธรรมเนียม
คงอยู่สืบทอดตลอดไป ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ ธรรมเนียม ประเพณี ประเพณีใหค้งอยู่

ขบวนแหพ่ระพทุธ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สืบทอดตลอดไป
มหาธรรมราชา ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

13 จัดงานประเพณี เพื่อสืบสานส่งเสริมและ จัดกิจกรรมงานประเพณี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนร่วมกัน ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
ลอยกระทง รักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรม ลอยกระทง เช่น ขบวน อนุรักษแ์ละรักษาขนบ สืบสานประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณี แหก่ระทง ทั้ง 17 ชุมชน ธรรมเนียมประเพณี ลอยกระทงและรักษา
ของไทย ประกวดกระทงสวยงาม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ขนบธรรมเนียม

และประกวดนางนพมาศ ประเพณีใหสื้บทอด
ฯลฯ ตลอดไป
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

14 จัดงานประเพณี เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณี 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ประชาชนนักทอ่งเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน กองการศึกษา
อุ้มพระด าน้ า ภาคเอกชน ประชาชน อุม้พระด าน้ า เช่น ขบวน มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก ขบวนแหท่าง เกี่ยวกับประวติัของงาน ร่วมกันอนุรักษแ์ละ
ธ ารงรักษาประเพณีและ น้ า งานแสดงแสง เสียง ประเพณีอุ้มพระด าน้ า สืบสานประเพณี
เปน็การส่งเสริมการทอ่ง และเทศกาลอาหาร และเข้ามาเที่ยวทกุปี ทอ้งถิ่นและร่วมกัน
เที่ยวของจังหวดัเพชรบรูณ์ สะอาดรสชาติอร่อย ฯลฯ มากขึ้น ร้อยละ 95 เผยแพร่การทอ่งเที่ยว
ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก เพชรบรูณ์ใหรู้้จักกัน
ยิ่งขึ้น อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

15 จัดงานประเพณี เพื่อเปน็การอนุรักษธ์ ารง  - จัดพธิบีวงสรวง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนนักทอ่งเที่ยว ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
บวงสรวงศาลเจ้าพอ่ รักษาวฒันธรรม ประเพณี ศาสนาพราหมณ์ มีความรู้ความเข้าใจ สืบสานประเพณีบวง
หลักเมืองเพชรบรูณ์ อันดีงามใหค้งอยู่ตลอดไป  - จัดพธิพีทุธศาสนา เกี่ยวกับประวติัของงาน สรวงศาลเจ้าพอ่หลัก

แสดงถึงความยึดมั่นศรัทธา  - จัดพธิจีีน ประเพณีบวงสรวงศาล เมือง รักษาขนบธรรม
เปน็ส่ิงเคารพสักการะและ เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร เจ้าพอ่หลักเมือง เนียมประเพณีให้
เปน็ศูนย์รวมจิตใจและ คณะสมาชิกสภาและ เพชรบรูณ์ อนุรักษ์ สืบทอดตลอดไป
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของ ประชาชนเข้าร่วม ประเพณีและร่วมกัน
จังหวดัเพชรบรูณ์ รักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 ส่งเสริมกีฬาประชาชน เพื่อใหเ้ด็กเยาวชนและ จัดกิจกรรมการแข่งขัน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 เด็ก เยาวชนและประชาชน เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ

และเยาวชนเขตเทศบาล ประชาชนได้ออกก าลัง กีฬา เด็ก เยาวชน และ ในเขตเทศบาลฯ ที่เข้า ประชาชน รักการออก สังคม
เมอืงเพชรบรูณ์ กายตามความถนัดและ ประชาชน ในเขต ร่วมโครงการเกิดความรัก ก าลังกายและประชาชน

(ต้านยาเสพติด) ปลูกฝังเด็กเยาวชนและ เทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง การออกก าลังกายมากขึ้น มีสุขภาพสมบรูณ์ดี
ประชาชน รักการออก เปน็ประจ าทกุปี ร้อยละ 85
ก าลังกาย ท าใหป้ระชาชน

มีสุขภาพดี
17 แข่งขันฝีพายเรือทวน เพื่อเปน็การอนุรักษ์ จัดการแข่งขันฝีพาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนและนักทอ่ง ประชาชนและนักทอ่ง กองสวสัดิการ

น้ างานประเพณี ประเพณีการแข่งขันฝีพาย เรือทวนน้ า งานประเพณี เที่ยว เข้าร่วมชมการแข่ง เที่ยว ได้ร่วมอนุรักษ์ สังคม
อุ้มพระด าน้ า เรือทวนน้ าและปลูกจิต อุ้มพระด าน้ า ณ บริเวณ ขนัฝีพายเรือทวนน้ า งาน รักษาและส่งเสริมการ

ส านึกใหป้นะชาชนใน ทา่น้ าวดัไตรภมูิ ประเพณีอุ้มพระด าน้ า แข่งขันฝีพายเรือทวนน้ า

ทอ้งถิ่นร่วมสืบสาน ใหค้งอยู่ตลอดไปและ
ประเพณีอันดีงาม รู้จักแพร่หลาย

รวม 17 โครงการ - - 10,210,000 10,210,000 10,210,000 10,210,000 10,210,000 - - -

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สินค้าชุมชนสู่ถนน 1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ ด าเนินการจัดกิจกรรมสินค้า 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมีรายได้และ ประชาชนมีอาชีพ กองคลัง

คนพอเพยีง กับประชาชน ชุมชนสู่ถนนคนพอเพยีงใน สถานที่ใหม่ในการ เพิ่มขึ้น และมีสถานที่
2. เพื่อจัดใหม้ีสถานที่ พื้นที่ จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รับรองจ าหน่ายสินค้า
จ าหน่ายสินค้า และ  - บริเวณห้องสมุดเฉลิมกาญจนาฯ ร้อยละ 90 ทกุประเภท ท าใหม้เีงิน

บริการทั่วไป  - บริเวณหอโบราณคดี ทนุหมุนเวยีนในชุมชน
3. เพื่อจัดใหม้ีสถานที่ เพช็รบรูณ์อินทราชัย เมืองมากขึ้น
จ าหน่ายสินค้าชุมชนและ  - ถนนหน้าสถานีต ารวจ
สินค้าพื้นบา้นต่างๆ อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์
4. เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับ  - บริเวณหอวฒันธรรม
ประชาชนในทอ้งถิ่น นครบาลเพชรบรูณ์

 - ถนนหน้าศาลเจา้พอ่หลักเมือง

 - บริเวณอื่น ๆ ทีข่อด าเนินการ

อนุญาตใช้จัดกิจกรรม
รวม 1 โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1 การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

           รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมส่งเสริมพฒันา เพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลัก จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชนสามารถ กองสวสัดิการ

อาชีพแก่ประชาชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ส่งเสริมอาชีพตามหลัก มีความรู้และน า น าความรู้ที่ได้รับ สังคม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เปน็การลดรายจ่าย การเพิ่ม ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความรู้ที่ได้รับไป จากการอบรมไป
พอเพยีง รายได้การออมและการ ใหป้ระชาชนภายในเขต พฒันาอาชีพใหแ้ก่ พฒันาอาชีพได้ดี

เอื้ออาทร (การแบง่ปนั เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ตนเองได้ร้อยละ 75 ยิ่งขึ้น
การชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั)
อาทเิช่น ปลูกพชืสวนครัว
ร้ัวกินได้ ผลิตเคร่ืองอุปโภค
ใช้เอง (น้ ายาล้างจาน
แชมพ)ู พฒันาอาชีพแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ฯลฯ

รวม 1 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจชมุชนเมอืง)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 วนัวทิยาศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องใน จัดกิจกรรมเนื่องใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน นักศึกษา เด็ก นักเรียน ผู้เข้า กองการศึกษา

วนัวทิยาศาสตร์ใหน้ักเรียน วนัวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ ประชาชน เข้าร่วม ร่วมกิจกรรมได้รับ
นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา โครงการได้รับความรู้ ความรู้วชิาวทิยา-
ภาคเอกชน ได้ศึกษาค้นคว้า ประชาชน เข้าร่วม จากการศึกษาค้นควา้ ศาสตร์ และสามารถ
เรียนรู้ และเผยแพร่ โครงการ ข้อมลูในวันวิทยาศาสตร์ น าไปเผยแพร่ให้
การทอ่งเที่ยวจังหวดั เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 นักทอ่งเที่ยวทราบ
เพชรบรูณ์ อุทยานวทิยาศาสตร์

เปน็แหล่งทอ่งเที่ยว
จังหวดัเพชรบรูณ์
ได้มากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

86



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อใหป้ระชาชน เยาวชน จัดกิจกรรมสันทนาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน เยาวชน ประชาชน เยาวชน ส านักปลัด

๑๔ ประทบัใจเที่ยวใน ภาครัฐภาคเอกชน และ ประเภทต่าง ๆ เช่น การ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์ นักทอ่งเที่ยวได้เข้าร่วม จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน นักทอ่งเที่ยว เข้าร่วม และนักทอ่งเที่ยว ฝ่ายส่งเสริม

กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เดิน-วิง่ ดนตรี ฯลฯ กิจกรรมสันทนาการ พงึพอใจ เข้าร่วม การทอ่งเที่ยว
นักทอ่งเที่ยวรู้จักแหล่ง ใหแ้ก่ประชาชน เยาวชน ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และ กิจกรรมและรู้จัก
ทอ่งเที่ยว ๑๔ ประทบัใจ ภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนมีรายได้ แหล่งทอ่งเที่ยว ๑๔
เที่ยวในเมืองเพชรบรูณ์ได้ดี และนักทอ่งเที่ยวผู้เข้า เพิ่มขึ้น ประทบัใจเที่ยวในเมอืง

มากขึ้น ประชาชนมีรายได้ ร่วมโครงการ ไม่น้อยกวา่ เพชรบรูณ์ของเทศบาล

เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ ๘๐๐ คน ประชาชนมีสุขภาพ
ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงและมีรายได้
ที่แข็งแรง เพิ่มขึ้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

2 จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 495,000 - 495,000 - 495,000 ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชน นักเรียน ส านักปลัด
แหล่งทอ่งเที่ยวใน ข้อมูลการทอ่งเที่ยว แหล่งท่องเทีย่วเทศบาลใน นักเรียน นักศึกษา นกัศึกษา นกัทอ่งเที่ยว เทศบาล
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เขตเทศบาลเมอืงเพชบรูณ์ มีแหล่งเรียนรู้ ค้นควา้ หน่วยงานรัฐ เอกชน ฝ่ายส่งเสริม

ใหรู้้จักแพร่หลายมากขึ้น ๑.จัดท าหนังสือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ความ การทอ่งเที่ยว
ประชาสัมพนัธฯ์ จ านวน เข้าใจประวติัศาสตร์
๑,200 เล่ม ความเปน็มาของ
๒.แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ฯ เพชรบรูณ์มากขึ้น
จ านวน 2,850 แผ่น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

3 อบรมมัคคุเทศก์ เพื่อใหค้วามรู้ในด้านการ พนักงานเทศบาลและ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้ารับการอบรม มัคคุเทศก์มีความรู้ ส านักปลัด
บริการการทอ่งเที่ยวและ พนักงานจ้างเทศบาล มีความรู้และความ เพิ่มขึ้นและมีศักยภาพ เทศบาล
เพิ่มศักยภาพแก่ผู้เข้าร่วม นักเรียน ประชาชน สามารถน าไปปฏบิติั น าไปปฏบิติังาน ฝ่ายส่งเสริม
การอบรมน าไปปฏบิติัได้ เข้าร่วมรับการอบรม ได้ดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธภิาพ การทอ่งเที่ยว
อย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น โครงการฯ จ านวนไม่ ได้ดียิ่งขึ้น

น้อยกวา่ 100 คน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

4 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินการตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการโครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมาย เปน็ไปด้วย ฝ่ายส่งเสริม
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมส่ีวน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย การทอ่งเที่ยว

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาล และ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย มหาดไทย และหนังสือ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ ส่ังการต่าง ๆ มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่าง ๆ ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

5 อบรมการเรียนรู้ เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล การอบรมเรียนรู้ภาษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเทศบาล นักทอ่งเที่ยวชาวไทย ส านักปลัด
ภาษาอังกฤษ ด้านการ พนักงานจ้างฝ่ายส่งเสริมการ อังกฤษแก่พนักงาน พนกังานจ้างที่เข้าอบรม ต่างประเทศ ประชาชน เทศบาล
ทอ่งเที่ยว ท่องเทีย่วและกอง/ฝ่ายเทศบาล เทศบาล พนักงานจ้าง ภาษาอังกฤษมีความรู้ หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายส่งเสริม

ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน ฝ่ายส่งเสริมการทอ่งเที่ยว สามารถพดูภาษาองักฤษ ภาคเอกชนได้รับการ การทอ่งเที่ยว
การใช้และพดูภาษาองักฤษใน และกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ด้านการทอ่งเที่ยวได้ดี บริการแนะน าแหล่ง
การแนะน าตัวและแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 15 คน มากขึ้น ร้อยละ 70 ทอ่งเที่ยวภาษาองักฤษ

ของจังหวดัเพชรบรูณ์ได้อย่าง ระยะเวลา 75 ชม. ได้ดี เข้าใจง่ายและ
ถูกต้องมีประสิทธภิาพในการ ท าใหห้น่วยงานภาครัฐ
ปฏบิติังานมากยิ่งขึ้น เกดิผลดี ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว

ต่อทางราชการ รวมถึงเปน็ เข้าเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น

การเตรียมตัวความพร้อม ทกุปี
รับรองประเทศอาเซียน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

6 จัดหารถโดยสาร 1. เพื่อจัดหารถรองรับ จัดหารถโดยสาร  - 3,000,000  -  -  - 1. มีรถโดยสารท่องเทีย่ว มีรถโดยสารทอ่งเที่ยว ส านักปลัด
ทอ่งเที่ยว ขนาด 35 นักทอ่งเที่ยว นักเรียน ทอ่งเที่ยว ขนาด 35 ที่นั่ง รองรับนักทอ่งเที่ยว รองรับนักทอ่งเที่ยว เทศบาล
ที่นั่ง นักศึกษา ประชาชน หน่วย จ านวน 2 คัน นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ฝ่ายส่งเสริม

งานรัฐ และเอกชนที่เดินทาง (รายละเอียดรูปแบบและ ประชาชน หนว่ยงานรัฐ ประชาชน หน่วยงานรัฐ การทอ่งเที่ยว
มาเที่ยวชม 14 ประทบัใจ คุณลักษณะเทศบาล และเอกชนเพิ่มขึ้น และเอกชนเพิ่มขึ้น
ทอ่งเที่ยวเมืองเพชรบรูณ์ ก าหนด) 2. นักท่องเทีย่ว นักเรียน และการใหบ้ริการ
2. เพื่ออ านวยความสะดวก นักศึกษา ประชาชน นักทอ่งเที่ยวพร้อม
ใหน้ักทอ่งเที่ยว นักเรียน หน่วยงานรัฐ และเอกชน อ านวยความสะดวก
นักศึกษา ประชาชน หน่วย ได้รับความสะดวก เพิ่มขึ้น
งานรัฐ และเอกชนที่เดินทาง มีความพงึพอใจเพิ่มขึ้น
มาเที่ยวชม 14 ประทบัใจ ร้อยละ 80
ทอ่งเที่ยวเมืองเพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

7 ปรับปรุงหลังคา 1.เพื่อปรับปรุงหลังคาของ ปรับปรุงหลังคาหอวัฒนธรรม 1,500,000 1,500,000  -  -  - 1.หลังคาของอาคาร 1.หลังคาของอาคาร ส านักปลัด
หอวฒันธรรมนครบาล อาคารหอวฒันธรรมนครบาล นครบาลเพชรบรูณ์ เปน็ หอวัฒนธรรมนครบาลฯ หอวฒันธรรมนครบาลฯ เทศบาล
เพชรบรูณ์ ใหม้ีสภาพดี สามารถปอ้งกัน หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ (หลังคา ได้รับการปรับปรุงใหม้ี ได้รับการปรับปรุงใหม้ี ฝ่ายส่งเสริม

น้ าฝนร่ัวซึมได้ ยางมะตอย) พื้นที่ไม่น้อย สภาพดี แก้ไขปญัหา สภาพดี แก้ไขปญัหา การทอ่งเที่ยว
2.เพื่อปอ้งกันความเสียหาย กวา่ 750 ตร.ม. น้ าฝนร่ัวซึม ปอ้งกัน น้ าฝนร่ัวซึม ปอ้งกัน
ที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน (รายละเอียดตามแบบ ความเสียหายที่อาจเกิด ความเสียหายที่อาจเกดิ

ของทางราชการ แปลนเทศบาลก าหนด) ต่อทรัพย์สินของทาง ต่อทรัพย์สินของทาง
3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ราชการ ราชการ
ด้านอาคาร สถานที่ใหม้ีความ 2.อาคารหอวฒันธรรม 2.อาคารหอวัฒนธรรม

เหมาะสม ปลอดภยัเอื้อต่อ นครบาลฯ มีความ นครบาลฯ มีความ
การปฏบิติังานของพนักงาน ปลอดภยั เหมาะสมต่อ ปลอดภยั เหมาะสมต่อ

เทศบาลและผู้มาใช้บริการ การปฏบิติังานของ การปฏบิติังานของ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาลและ
ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

8 ปรับปรุงหลังคา 1.เพื่อปรับปรุงหลังคาของ ปรับปรุงหลังคาหอโบราณคดี 3,000,000 3,000,000  -  -  - 1.หลังคาของอาคาร 1.หลังคาของอาคาร ส านักปลัด
หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์ อาคารโบราณคดีเพช็รบรูณ์ เพช็รบรูณ์อินทราชัย เปน็ หอโบราณคดีเพช็รบรูณ์ หอโบราณคดีเพช็รบูรณ์ เทศบาล
อินทราชัย อนิทราชัยใหม้ีสภาพดี สามารถ หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ (หลังคา อินทราชัยได้รับการ อินทราชัยได้รับการ ฝ่ายส่งเสริม

ปอ้งกันน้ าฝนร่ัวซึมได้ ยางมะตอย) พื้นที่ไม่น้อย ปรับปรุงใหม้ีสภาพดี ปรับปรุงใหม้ีสภาพดี การทอ่งเที่ยว
2.เพื่อปอ้งกันความเสียหาย กวา่ 1,350 ตร.ม. แก้ไขปญัหาน้ าฝนร่ัวซึม แกไ้ขปัญหาน้ าฝนร่ัวซึม

ที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน (รายละเอียดตามแบบ ปอ้งกันความเสียหายที่ ปอ้งกนัความเสียหายที่

ของทางราชการ แปลนเทศบาลก าหนด) อาจเกิดต่อทรัพย์สิน อาจเกิดต่อทรัพย์สิน
3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของทางราชการ ของทางราชการ
ด้านอาคาร สถานที่ใหม้ีความ 2.อาคารหอโบราณคดี 2.อาคารหอโบราณคดี

เหมาะสม ปลอดภยัเอื้อต่อ เพช็รบรูณ์อินทราชัย เพช็รบรูณ์อินทราชัย
การปฏบิติังานของพนักงาน มีความปลอดภยั มีความปลอดภยั 
เทศบาลและผู้มาใช้บริการ เหมาะสมต่อการปฏบิติั เหมาะสมต่อการปฏบิติั
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

งานของพนักงานเทศบาล งานของพนักงาน
และผู้มาใช้บริการ เทศบาลและผู้มาใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 บริการเพิ่มขึ้น

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

วทิยาศาสตร์หนองนารีให้ (รายละเอียดตามแบบ สวยงาม นักเรียน มีความสวยงาม พร้อม ฝ่ายส่งเสริม
สวยงามเปน็สถานที่พกัผ่อน แปลนเทศบาลก าหนด) นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เปน็สถานที่พกัผ่อน การทอ่งเที่ยว
หย่อนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาเยี่ยมชมเกิด หย่อนใจของจังหวดั

ความพงึพอใจเพิ่มขึ้น เพชรบรูณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

10 ก่อสร้างหอ้งน้ า 1.เพื่อพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว ก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ 1,424,000 - - - - หอ้งน้ าได้มาตรฐาน ประชาชน นักเรียน กองสวัสดิการ

สาธารณะแหล่งทอ่ง หลักของจังหวัดเพชรบรูณ์ให้ ศูนย์การเรียนรู้เยาวชน ถูกสุขลักษณะเพยีงพอ นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว สังคม
เที่ยวในเขตเทศบาล มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บริเวณบา้นพกัคลังจังหวัด ต่อประชาชน นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เมืองเพชรบรูณ์ 2.เพื่อใหแ้หล่งทอ่งเที่ยวของ (เดิม) ขนาดกว้างประมาณ นักศึกษา นักทอ่งเที่ยว เอกชน ได้รับความ

จังหวดัเพชรบรูณ์ มีหอ้งน้ า 1.50 เมตร ยาวประมาณ หน่วยงานภาครัฐ ภาค สะดวกและมีหอ้งน้ า
ที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ 24.75 เมตร เอกชนเพิ่มขึ้น เพยีงพอมีมาตรฐาน
เพยีงพอต่อประชาชน จ านวน 1 หลัง ถูกสุขลักษณะเพิ่มมากขึ้น

นักเรียน นักศึกษา (รายละเอียดตามแบบ
นักทอ่งเที่ยว ตลอดจน แปลนเทศบาลก าหนด)
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
รวม 10 โครงการ - - 7,559,000 8,640,000 1,635,000 1,140,000 1,635,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา เพื่อให้การวางระบบบ าบัด จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ระบบบ าบดัน้ าเสีย เทศบาลฯ สามารถ กองช่าง

ออกแบบระบบบ าบดั น้ าเสียระยะที่ 2 เปน็ไป ออกแบบระบบบ าบดั ระยะที่ 2 เชื่อมโยง วางระบบบ าบดั สุขาภบิาล
น้ าเสีย ระยะที่ 2 อย่างมีประสิทธภิาพและ น้ าเสียระยะที่ 2 จ านวน กับระบบบ าบดั น้ าเสียเพื่อแก้ไข

แกไ้ขปญัหาส่ิงแวดล้อมได้ดี 1 จุด บริเวณที่ท าการ น้ าเสีย ระยะที่ 1 ปญัหาส่ิงแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น ชุมชนที่ 14 คลองศาลา สามารถบ าบดัน้ าเสีย ภายในเขตเทศบาล

ได้ครบวงจรและ เมืองเพชรบรูณ์
ท าใหม้ีประสิทธภิาพ ใหดี้ยิ่งขึ้น
มากขึ้นร้อยละ 80

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 เช่าที่ดินเพื่อเพิ่ม เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ เช่าที่ดินพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การบริหารจัดการ การปฏบิติังาน กองช่าง
ประสิทธภิาพการบริหาร และการด าเนินงานแก้ไข 25 ไร่ จ านวน 2 แปลง ขยะพื้นที่ใกล้เคียง บริเวณบ่อก าจัดขยะ สุขาภบิาล
จัดการบอ่ก าจัดขยะ ปญัหาพื้นที่ใกล้เคียงบอ่ เกิดประสิทธภิาพ สามารถแก้ไขปัญหา

มูลฝอย ขยะมลูฝอยมปีระสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 80 เร่ืองน้ าซะขยะต่อ
มากยิ่งขึ้น พื้นที่ใกล้เคียงบอ่

ขยะได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3 จ้างเหมาบริการก าจัด  -เพื่อลดปริมาณขยะ จ้างเหมาบริการจัดเก็บ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ปริมาณขยะมูลฝอย จ านวนขยะมูลฝอย กองช่าง
ขยะมูลฝอยของ มูลฝอย ขนย้าย และก าจัดขยะ ลดลงมีการก าจัดขยะ ลดลงท าใหม้ีพื้นที่ สุขาภบิาล
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์  -เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยได้ มูลฝอยสถานที่ก าจัด มูลฝอยอย่างถูกต้อง เพิ่มในการทิ้งขยะ

ถูกหลักสุขาภบิาล มูลฝอยของเทศบาลเมือง ตามหลักสุขาภบิาล มูลฝอย ไม่มีขยะ
การบริหารจัดการ เปน็ไป เพชรบรูณ์ ถูกสุขลักษณะเปน็ไป ตกค้างท าใหก้าร
ตามหลักสุขาภบิาลอย่าง อย่างมีประสิทธภิาพ บริหารจัดการ การ
มีประสิทธภิาพ มากยิ่งขึ้น ก าจัดขยะมูลฝอย

เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

4 จัดหาเคร่ืองเติมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ จัดหาเคร่ืองเติมอากาศ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 น้ าเสียหลังผ่านการ ระบบบ าบดัน้ าเสีย กองช่าง
ไฟฟา้พร้อมระบบ บ าบดัน้ าเสียในบอ่ผ่ึง ไฟฟา้ ชนิดผิวน้ าแบบ 4 บ าบดั เปน็ไปตาม มีประสิทธภิาพน้ า สุขาภบิาล
ควบคุมไฟฟา้และ บอ่ตาก สถานที่ก าจัดขยะ ใบพัดพร้อมระบบควบคุม มาตรฐานคุณภาพ เสียผ่านการบ าบดั
อุปกรณ์ มูลฝอยเทศบาลเมือง ไฟฟา้และอุปกรณ์ น้ าทิ้งได้ ร้อยละ 80 ได้มาตรฐานคุณภาพ

เพชรบรูณ์และท าใหร้ะบบ ณ สถานที่ก าจัดขยะ ดีขึ้น
บ าบดัน้ าเสียมปีระสิทธิภาพ มูลฝอยเทศบาลเมือง
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพชรบรูณ์ จ านวน 8 ชุด
คุณภาพน้ าทิ้ง ชุดๆละ 50,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5 เพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ จัดหาถาดรับขยะพลาสติก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การบริหารจัดการ การปฏบิติังานการ กองช่าง
ระบบคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะมี พร้อมสายพานล าเลียง ขยะมูลฝอยถูกสุข คัดแยกขยะมีความ สุขาภบิาล

ประสิทธภิาพและการ ขนาดกวา้งประมาณ ลักษณะไม่ก่อใหเ้กิด รวดเร็ว สะดวกและ

ปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง 170 ซม. ยาวประมาณ มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม ต่อเนื่องสม่ าเสมอ
สะดวกรวดเร็วต่อเนื่อง 420 ซม. สูงประมาณ ท าใหก้ารบริหารจัด มปีระสิทธิภาพมาก

สม่ าเสมอสามารถลด 330 ซม. สายพานยางด า การขยะได้อย่างมี ยิ่งขึ้น
มลภาวะกับส่ิงแวดล้อม ล าเลียงพลาสติกกวา้ง ประสิทธภิาพมาก
ได้ดี ประมาณ 80 ซม. บั้งสูง ยิ่งขึ้น

ประมาณ 1 ซม. เกรด N
ขนาดมอเตอร์ของสาย
พานล าเลียงประมาณ
2.2 กิโลวตัต์ ดรัมปอ้น
พลาสติกมอเตอร์ขนาด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ประมาณ 1.5 กิโลวตัต์
ล าเลียงพลาสติกได้ประมาณ

2,000 กก./ชม. ขึ้นอยู่
กบัความชื้นและพลาสติก

มีตู้ควบคุมสายพานและ
ดรัม จ านวน 1 ตู้ ใช้ไฟฟา้

ประมาณ 380 โวลท์
พร้อมติดต้ัง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

6 อบรมใหค้วามรู้การจัด เพื่อสร้างแรงกระตุ้นใหท้กุ เพื่อจ่ายค่าจัดการอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครัวเรือนมีรูปแบบ ประชาชนในเขต กอง
การขยะมูลฝอยชุมชน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน โครงการอบรมใหค้วามรู้ การก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาล มีความรู้ สาธารณสุข
และชุมชนปลอดขยะ ร่วมในการบริการจัดการ การจัดการขยะมูลฝอย ที่เหมาะสม โดยการ ในการคัดแยกขยะ
(Zero Waste) ขยะมูลฝอยใหถู้กต้องตาม ชุมชนและชุมชนปลอด คัดแยกขยะต้ังแต่ต้น มูลฝอย ต้ังแต่ต้น

หลักวชิาการต้ังแต่ต้นทาง ขยะ (Zero Waste) ทางเก็บขนแบบแยก ทาง กลางทาง
กลางทางและปลายทาง เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ประเภทและก าจัด และปลายทาง
ลดปริมาณขยะจากแหล่ง ประชาชนภายในเขต อย่างถูกต้องเพิ่ม
ก าเนดิ และท าใหก้ารก าจัด เทศบาลฯ เพื่อสร้างแรง มากขึ้น ร้อยละ 80
ขยะที่มีประสิทธภิาพเพิ่ม กระตุ้นทกุภาคส่วนที่
มากขึ้น เกี่ยวข้อง จัดการขยะมูล

ฝอยใหถู้กต้อง ตามหลัก
วิชาการ จ านวน 100 คน

รวม 6 โครงการ - - 16,120,000 16,120,000 16,120,000 16,120,000 16,120,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กิจกรรมอันเปน็การ เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม ส านักปลัด

พทิกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.จัดกิจกรรมต่างๆ ตาม รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
ศาสนา พระมหากษตัริย์ รวมถงึภาคเอกชน ตระหนัก หนังสือส่ังการเพื่อจัด กิจกรรมต่าง ๆ อัน กฎหมาย เปน็ไปด้วย
อันเปน็ที่ยึดเหนี่ยวและ เหน็ความส าคัญและมีส่วน กจิกรรมอนัเปน็การพทิกัษ์ เปน็การพทิกัษ ์รักษา ความเรียบร้อย
เปน็ศูนย์รวมจิตใจของ ร่วมในการด าเนินกิจกรรม รักษาไว ้ซ่ึงชาติ ศาสนา ไว ้ซ่ึงชาติ ศาสนา ถูกต้องตามระเบยีบ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ อันเปน็การพทิกัษรั์กษาไว้ พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

ซ่ึงชาติ ศาสนา 3.ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน มีประสิทธภิาพ
พระมหากษตัริย์ กิจกรรมต่างๆ เช่น

งานพระราชพธิ ีงานรัฐพธิี
ฯลฯ

รวม 1 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 เสริมสร้างความปรอง เพื่อส่งเสริมการสร้างความ จัดอบรมใหแ้ก่ประชาชน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต ส านักปลัด

ดองสมานฉันทข์องคน ปรองดองสมานฉันทแ์ละ ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรณ์ เทศบาล
ในชุมชนเมือง คืนความสุขใหค้นในชุมชน เพชรบรูณ์ จ านวนไม่น้อย มีความสามัคคีปรอง มีความสุข ความสามัคคี ฝ่ายปอ้งกันฯ

เมือง โดยการจัดอบรมให้ กวา่ 250 คน ดองสมานฉันทเ์พิ่ม ปรองดองสมานฉันท์
ความรู้ ขึ้น ร้อยละ 80 และมีความจงรักภกัดี

ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

รวม 1 โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 - - -

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อุดหนุนศูนย์อ านวยการ เพื่อปอ้งกันแก้ไขปญัหา อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ปญัหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการ กองสวสัดิการ

ปอ้งกันและปราบปราม พลังแผ่นดินเอาชนะ ศูนย์อ านวยการปอ้งกัน ในพื้นที่ลดลง ป้องกนัและปราบปราม สังคม
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ยาเสพติดและสนอง และปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 85 ยาเสพติด จังหวดั
(ศอ.ปส.จ.พช.) นโยบายรัฐบาล จังหวดัเพชรบรูณ์ เพชรบูรณ์ มีงบประมาณ

ในการจัดกิจกรรม

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 27,602,400 28,322,400 29,042,400 29,762,400 30,482,400 ผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย กองสวสัดิการ
ผู้สูงอายุ ใหแ้ก่ผู้สูงอายุภายในเขต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เทศบาล มีความเปน็ ยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ อยู่ในการด าเนินชีวติ ท าใหก้ารด ารงชีวติ
ดีขึ้น ของผู้สูงอายุดีขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 7,680,000 8,640,000 9,600,000 10,560,000 11,520,000 คนพกิารในเขต คนพกิารได้รับเบี้ย กองสวสัดิการ
คนพกิาร ใหแ้ก่คนพกิารภายในเขต คนพกิารในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ มีความเปน็อยู่ใน ท าใหก้ารด ารงชีวติ
การด าเนินชีวติดีขึ้น ของคนพกิารดีขึ้น

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแ้ก่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ กองสวสัดิการ
ผู้ปว่ยเอดส์ ใหผู้้ปว่ยเอดส์ในเขต ผู้ปว่ยเอดส์ ในเขต เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล สังคม

เทศบาลฯ เทศบาล มีความเปน็อยู่ใน ท าใหก้ารด ารงชีวติ
การด าเนินชีวติดีขึ้น ของผู้ปว่ยเอดส์ดีขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

5 อบรมสัมมนาและ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ จัดฝึกอบรมสัมมนาและ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี องค์กรชุมชนและ กองสวสัดิการ
ทศันศึกษาดูงานของ องค์กรชุมชนและองค์กร ทศันศึกษาดูงานของ ความรู้เพิ่มและสามารถ องค์กรภาคประชาชน สังคม
องค์กรชุมชนและ ภาคประชาชนเพิ่มความ องค์กรชุมชน และองค์กร น าประสบการณ์ที่ได้ มีความรู้ความเข้าใจ
องค์กรภาคประชาชน เข้มแข็งและเพิ่มพนูความรู้ ภาคประชาชน จ านวน รับน าไปประยุกต์ใช้ ในบทบาทหน้าที่ และ

ความสามารถ ใหเ้กิดแนว ไม่น้อยกวา่ 500 คน และมาปรับปรุงการ ภารกิจที่ได้รับมอบ
คิดร่วมในการพฒันาชุมชน ท างานในชุมชนของ หมายแลกเปล่ียน
สามารถน าประสบการณ์ ตนเองได้เพิ่มขึ้น ความคิดเหน็ ความรู้
ที่ได้รับมาปรับปรุงการท า ร้อยละ 85 ประสบการณ์ซ่ึงกัน
งานในชุมชนของตนเองได้ และกัน สามารถ

ประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมา

ใช้ในการพฒันาชุมชน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

6 นันทนาการเพื่อ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน และ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ
ประชาชน ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ เด็ก เยาวชน ประชาชน รับความบนัเทงิผ่อน ประชาชนทั่วไป ได้ สังคม

เทคนิคการแสดงดนตรี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน คลายหลังจากวา่งเวน้ เรียนรู้เทคนิคการ
อย่างมืออาชีพ ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน การท างานและการ แสดงดนตรีอย่าง

เรียนเพิ่มมากขึ้น มืออาชีพมากขึ้น
ร้อยละ 85

7 ประกวดดนตรีเพื่อ เพื่อใหเ้ยาวชนได้ใช้เวลา จัดกจิกรรมประกวดดนตรี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชนได้รู้จัก เยาวชนเข้าร่วม กองสวสัดิการ
ความสุขใจหา่งไกล วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์กล้า เพื่อความสุขใจ เยาวชน ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด กิจกรรมมากขึ้น และ สังคม
ยาเสพติด แสดงออกและหา่งไกล เข้าร่วมประกวดดนตรี ประโยชน์ด้วยการฟงั รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็

ยาเสพติด ไม่น้อยกวา่ 15 วง ดนตรีหา่งไกลยาเสพติด ประโยชน์และหา่งไกล
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ยาเสพติด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมและความเขม้แขง็ของชมุชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

8 เยาวชนเทศบาลรู้ทนั เพื่อสร้างแกนน าของกลุ่ม จัดกิจกรรมใหค้วามรู้กับ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เยาวชนมีความรู้และ กลุ่มเยาวชนในเขต กอง
โรคเอดส์ วยัรุ่นใหม้ีพฤติกรรมที่สวย เยาวชนในการปอ้งกัน ปอ้งกันโรคเอดส์ได้ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สาธารณสุข

งามและเหมาะสมให้ โรคเอดส์ จ านวนไม่น้อย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 มีความรู้และสามารถ
เยาวชนมีความรู้ในการ กวา่ 170 คน น าไปปฏบิติัได้
ปอ้งกันโรคเอดส์

9 เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึก จัดรณรงค์เกี่ยวกับ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนในเขต ประชาชนในเขต กอง
สีขาวปลอดยาเสพติด และสร้างกระแสที่เอื้อต่อ ยาเสพติดใหก้บัประชาชน เทศบาลฯ มีความรู้ เทศบาลฯ มีความรู้ สาธารณสุข
To Be Number One การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา จ านวนไม่น้อยกวา่ 400 เกี่ยวกับยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดในเขตเทศบาลฯ คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 ยาเสพติดมากขึ้น

รวม 9 โครงการ - - 39,937,400 41,617,400 43,297,400 44,977,400 46,657,400 - - -
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 

 



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 บริการประชาชนใน เพื่ออ านวยความสะดวก เปดิบริการด้านงาน 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 ประชาชนพงึพอใจ ประชาชนผู้มาใช้ ส านักปลัด

วนัเสาร์ ใหก้ับประชาชน นักเรียน ทะเบยีนฯ แก่ประชาชน ในการบริการใน บริการในวนัเสาร์ เทศบาล
ใหไ้ด้รับความสะดวก รวดเร็ว ในวนัหยุดราชการ วนัเสาร์ ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวก ฝุายปกครอง
ในการขอใช้บริการในวนัเสาร์ จ านวน 55 คร้ัง/ปี ประทบัใจมากขึ้น

2 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ ส านักปลัด
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและนโยบาย จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทรวงมหาดไทยและ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย หนังสือส่ังการต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่าง ๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ

3 ฝึกอบรมเสริมสร้าง เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ ฝึกอบรมเสริมสร้าง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ผู้บริหาร สมาชิก กองการเจา้หน้าที่

ประสิทธภิาพการปฏบิติั การปฏบิติังานของผู้บริหาร ประสิทธภิาพการปฏบิติั ความเข้าใจ และ สภาเทศบาล พนักงาน

งานของผู้บริหาร สมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล พนกังาน งานแก่ผู้บริหาร สมาชิก ปฏบิติังานได้อย่าง เทศบาล ลูกจ้างประจ า

สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ สภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า มีประสิทธภิาพเพิ่ม และพนักงานจ้าง
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างสังกัดเทศบาล และพนักงานจ้างทั่วไป ขึ้น ร้อยละ 70 น าความรู้ไปใช้ใน
และพนักงานจ้างสังกัด เมืองเพชรบรูณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ การปฏบิติังานได้
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ พนักงานจ้างเหมา จ านวน อย่างมีประสิทธภิาพ

600 คน มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองยุทธศาสตร์

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ และงบประมาณ

รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการโครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ นโยบาย โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ รัฐบาลและนโยบายกระทรวง มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาดไทยและหนงัสือส่ังการ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่าง ๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 จัดท าหนังสือรายงาน เพื่อจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ จัดท าหนังสือรายงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน หนว่ยงาน ประชาชน หนว่ยงาน กองยุทธศาสตร์

กิจการเทศบาลเมือง และเผยแพร่กิจกรรมผลการ กิจการเทศบาลเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และงบประมาณ

เพชรบรูณ์ ด าเนินงานของเทศบาลฯ เพชรบรูณ์ จ านวน ส่ือต่างๆ ได้รับขอ้มูล รับทราบกิจกรรม
ใหป้ระชาชน หน่วยงาน 2,000 เล่ม ผลงานกิจกรรมของ ผลการด าเนินงาน
ราชการ ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ เทศบาลอย่างมี ของเทศบาลอย่าง
ได้ทราบอย่างแพร่หลาย ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น แพร่หลายมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองคลัง
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินการตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย และหนังสือส่ังการต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่าง ๆ โครงการฯ ประสิทธภิาพ

รวม 6 โครงการ - - 2,866,000 2,866,000 2,866,000 2,866,000 2,866,000 - - -
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ ส านักปลัด

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ เทศบาล
ของรัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมาย เปน็ไป ฝุายปอูงกันฯ
ของกระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ด้วยความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาด นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย ไทยและหนังสือส่ังการ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ ต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ

โครงการต่างๆ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

2 ปอูงกันและลดอุบติัเหตุ 1.เพื่อปอูงกันและลด จัดกิจกรรม เพื่อปอูงกัน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 การปอูงกันและลด ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ทางการจราจรในช่วง อุบติัเหตุจราจรตามนโยบาย และลดอุบติัเหตุทาง อุบติัเหตุทางการ ปลอดภยัในชีวติ เทศบาล
เทศกาลต่างๆ รัฐบาล ทอ้งถนนในช่วงเทศกาล จราจร ในช่วง และทรัพย์สินทาง ฝุายปอูงกันฯ

2.เพื่อสร้างความปลอดภยั ต่างๆ เช่น เทศกาลปใีหม่ เทศกาลต่างๆ มี การจราจรเพิ่มมาก
ในชีวติและทรัพย์สินของ เทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ความปลอดภยัเพิ่ม ขึ้น
ประชาชน ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่า ขึ้น ร้อยละ 80
3.เพื่อรณรงค์การปอูงกัน วสัดุอุปกรณ์ และภารกิจ
และลดอุบติัเหตุจราจรใน จ าเปน็ตามนโยบายของ
ช่วงเทศกาลต่างๆ ภาครัฐ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ตามโครงการ

รวม 2 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองการศึกษา

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการโครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและ มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย มหาดไทยและหนังสือ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ ส่ังการต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี
หนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ

โครงการฯ

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - -

            แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กอง

พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามใน รับรู้และมีส่วนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สาธารณสุข
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชนตระหนัก หนงัสือส่ังการ โครงการ การด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมีส่วน อันเนื่องมาจาก โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ พระราชด าริ นโยบาย จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ รัฐบาล และนโยบาย นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย กระทรวงมหาดไทยและ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
นโยบายกระทรวงมหาดไทยหนังสือส่ังการต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี
และหนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการ ประสิทธภิาพ

จัดท าโครงการฯ

รวม 1 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - - -

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดท าโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองช่าง

พระราชด าริ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ
นโยบายรัฐบาลและ รวมถึงภาคเอกชน ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมาย เปน็ไป
นโยบายกระทรวง ตระหนักเหน็ความส าคัญ มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ด้วยความเรียบร้อย
มหาดไทย และมีส่วนร่วมในการ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

ด าเนินโครงการอันเนื่อง กระทรวงมหาดไทย และ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
มาจากพระราชด าริ หนังสือส่ังการต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทย ได้อย่าง
กระทรวงมหาดไทย โครงการๆ มีประสิทธภิาพ
และหนังสือส่ังการต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

2 พฒันาเมืองเปน็ เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน ภาครัฐ ประชาชน ภาครัฐ กองช่าง
เมือง Smart City ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ LED และส่ือประชาสัมพนัธ์ ภาคเอกชน ได้รับ ภาคเอกชน ได้รับ

ของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ อื่น ในเขตเทศบาลเมือง ทราบข้อมูลข่าวสาร ทราบข้อมลูข่าวสาร

ใหป้ระชาชนได้รับทราบ เพชรบรูณ์ และกิจกรรมต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ
ข้อมูลอย่างทั่วถึง ที่เกิดขึ้นได้อย่าง ที่เกดิขึ้น และมส่ีวน

ทั่วถึง ร้อยละ 80 ร่วมในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองช่าง
พระราชด าริ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ สุขาภบิาล
นโยบายรัฐบาลและ รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก ส่ังการ โครงการอันเนื่อง ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย

นโยบายกระทรวง เหน็ความส าคัญ และมีส่วน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย
มหาดไทย ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาลและนโยบาย มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กระทรวงมหาดไทยและ นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาลและนโยบาย หนังสือส่ังการต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทยได้อย่าง
หนังสือส่ังการต่างๆ โครงการฯ มีประสิทธภิาพ
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนนิโครงการ กอง
พระราชด าริ เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามใน รับรู้และมีส่วนร่วม ตามหนังสือส่ังการ สาธารณสุข
นโยบายรัฐบาลและ รวมถึงภาคเอกชน ตระหนัก หนังสือส่ังการ โครงการ ในการด าเนินงาน กฎหมายเปน็ไปด้วย

นโยบายกระทรวง เหน็ความส าคัญ และมีส่วน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่อง ความเรียบร้อย
มหาดไทย ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ มาจากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาด นโยบายรัฐบาลและ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง

นโยบายรัฐบาล และ ไทยและหนังสือส่ังการ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ต่างๆ มหาดไทยได้อย่างมี
และหนังสือส่ังการต่างๆ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ประสิทธภิาพ

โครงการฯ

รวม 4 โครงการ - - 10,250,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000 10,250,000 - - -

124



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ประชาคมชุมชน เพื่อรับทราบปญัหา จัดกิจกรรมประชาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนปญัหา และ เทศบาลได้รับทราบ กองสวสัดิการ

ความต้องการของชุมชน ชุมชน ให ้17 ชุมชน ความต้องการของ ปญัหาและความ สังคม
พร้อมทั้งใหค้วามรู้และ ผู้เข้ารับฟงั และร่วม ประชาชนได้รับการ ต้องการของประชาชน

บริการชุมชนในด้านต่างๆ แสดงความคิดเหน็ แก้ไขเพิ่มขึ้น ในเขตเทศบาลเมือง
และส่งเสริมความสัมพนัธ์ ไม่น้อยกวา่ 1,700 คน เพชรบรูณ์อย่างทั่วถึง
อันดีระหวา่งเทศบาลและ
ประชาชน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 อันเนื่องมาจาก เพื่อใหป้ระชาชน นักเรียน 1.จัดโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การด าเนินโครงการ กองสวสัดิการ
พระราชด าริ นโยบาย เยาวชน หน่วยงานราชการ 2.ด าเนินงานตามหนังสือ รับรู้และมีส่วนร่วมใน ตามหนังสือส่ังการ สังคม
รัฐบาล และนโยบาย รวมถึงภาคเอกชน ตระหนกั ส่ังการโครงการอันเนื่อง การด าเนินงาน กฎหมาย เปน็ไปด้วย
กระทรวงมหาดไทย เหน็ความส าคัญ และมส่ีวน มาจากพระราชด าริ โครงการอันเนื่องมา ความเรียบร้อย

ร่วมในการด าเนินโครงการ นโยบายรัฐบาล และ จากพระราชด าริ ถูกต้องตามระเบยีบ
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายรัฐบาล และ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่าง
นโยบายรัฐบาลและนโยบาย และหนังสือส่ังการต่าง ๆ นโยบายกระทรวง มีประสิทธภิาพ
กระทรวงมหาดไทย และ 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า มหาดไทย และหนงัสือ

หนังสือส่ังการต่าง ๆ โครงการฯ ส่ังการต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

126



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 ก่อสร้างอาคารธารา ก่อสร้างอาคารธาราบ าบดั ก่อสร้างอาคารธาราบ าบดั 30,000,000 - - - - มีสถานที่รองรับผู้ปวุย ผู้ปวุยที่มีอาการเจ็บ กองสวสัดิการ
บ าบดั ส าหรับรองรับผู้ปวุยที่มี จ านวน 1 แหง่ ที่มีอาการเจ็บปวด ปวดกล้ามเนื้อและ สังคม

อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ (รายละเอียดตามแบบ กล้ามเนื้อและข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ ได้รับ
และข้อต่อต่าง ๆ รวมทั้ง แปลนเทศบาลก าหนด) ต่าง ๆ โดยการบริการ การฟื้นฟมูีสุขภาพ
การฟื้นฟกูล้ามเนื้อออ่นแรง ด้านกายภาพบ าบดั ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ระบบประสาทและการ ในน้ า
เคล่ือนไหว โดยการบริการ
ด้านกายภาพบ าบดัในน้ า
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 ก่อสร้างศูนย์การ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ - 30,000,000 - - - มีสถานที่ใหเ้ด็ก เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ
เรียนรู้เทศบาลเมือง เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เยาวชน และประชาชน ประชาชน มีสถานที่ สังคม
เพชรบรูณ์ จ านวน 1 แหง่ เพื่อเปน็ จ านวน 1 แหง่ ไวส้ าหรับเปน็แหล่ง ศึกษาหาความรู้ใน

แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก (รายละเอียดตามแบบ ศึกษาหาความรู้ ด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
เยาวชน ประชาชนในเขต แปลนเทศบาลก าหนด)
เทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้
เคียง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการบริการประชาชน)
            แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 ปรับภมูิทศัน์สวน ปรับภมูิทศัน์สวนสาธารณะ ปรับภมูทิศันส์วนสาธารณะ - 10,000,000 - - - มีสถานที่ใหเ้ด็ก เด็ก เยาวชน และ กองสวสัดิการ
สาธารณะเพชบรุะ เพชบรุะ เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน เพชบรุะ จ านวน 1 แหง่ เยาวชน และประชาชน ประชาชนมีสถานที่ สังคม

และประชาชนในเขต (รายละเอียดตามแบบ ไว้ส าหรับออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย

เทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้ แปลนเทศบาลก าหนด) และพกัผ่อนหย่อนใจ และพกัผ่อนหย่อนใจ
เคียงมีสถานที่ส าหรับ เพิ่มมากขึ้น
ออกก าลังกายและพกัผ่อน
หย่อนใจ

รวม 5 โครงการ - - 30,400,000 40,400,000 400,000 400,000 400,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดหาชุดผจญเพลิงใน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ จัดหาชุดผจญเพลิงใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การปฏบิติังานมีความ การปฏบิติัหน้าที่ ส านักปลัด

อาคารพร้อมเคร่ือง ความปลอดภยัใหก้ับ อาคาร พร้อมเคร่ืองช่วย ปลอดภยั และมี ช่วยเหลือผู้ประสบ เทศบาล
ช่วยหายใจ (SCBA) เจ้าหน้าที่ในการปฏบิติั หายใจแบบอัดถังอากาศ ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น อัคคีภยั มีความ ฝ่ายปอ้งกันฯ

หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบ (SCBA) จ านวน 2 ชุด ปลอดภยั และมี
อัคคีภยั ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 จัดหารถบรรทกุน้ า เพื่อเตรียมความพร้อมใน จัดหารถบรรทกุน้ าเอนก 8,400,000 - - - - การปอ้งกันและแก้ไข ประชาชนมีความ ส านักปลัด
เอนกประสงค์ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ประสงค์ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปญัหาอัคคีภยัและ พงึพอใจในการปอ้ง เทศบาล

อัคคีภยัและช่วยเหลือ เปน็เคร่ืองยนต์ดีเซลปริมาตร สาธารณภยัต่าง ๆ ใน กันและแก้ไขปญัหา ฝ่ายปอ้งกันฯ
ผู้ประสบสาธารณภยัต่างๆ กระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ เขตเทศบาลเมือง อัคคีภยัเพิ่มมากขึ้น

6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ือง เพชรบูรณ์มีประสิทธภิาพ

สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ เพิ่มมากขึ้น
แบบบรรทกุน้ าได้ไมน่อ้ยกว่า

6,000 ลิตร น้ าหนักของ
รถรวมน้ าหนักบรรทกุไม่ต่ า
กวา่ 12,000 กิโลกรัม
เปน็ราคาพร้อมปั๊มและ
อุปกรณ์ จ านวน 3 คัน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 จัดหารถบรรทกุพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมใน จัดหารถบรรทกุพร้อม 3,000,000 - - - - การป้องกนัและช่วยเหลือ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
เครนและกระเช้า การปอ้งกันและช่วยเหลือ เครนและกระเช้า เปน็รถ ผู้ประสบสาธารณภยั พงึพอใจในการปอ้ง เทศบาล

ผู้ประสบสาธารณภยัต่างๆ ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล กันและช่วยเหลือผู้ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มี เมืองเพชรบรูณ์มี ประสบสาธารณภยั
ก าลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อย ประสิทธภิาพเพิ่มมาก เพิ่มมากขึ้น
กวา่ 240 แรงม้า ที่รอบ ขึ้น
ไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที
พร้อมติดต้ังเครนและกระเช้า

แบบยืดเข้าออกสามารถ
ยกรับน้ าหนักได้ไม่น้อย
กวา่ 5 ตัน จ านวน 1 คัน

รวม 3 โครงการ - - 11,900,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

132



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าใช้จ่ายการปรับปรุง เพื่อใหน้ักเรียนมีอาคาร ด าเนินการปรับปรุง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 นักเรียนสามารถใช้ โรงเรียนมีอาคาร กองการศึกษา

ซ่อมแซมอาคารเรียน เรียนและอาคารประกอบ ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารเรียนและ เรียนและอาคาร ร.ร.ในสังกัด
และอาคารประกอบ ใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้ อาคารประกอบโรงเรียน อาคารประกอบได้ดี ประกอบได้รับการ
โรงเรียนสังกัดองค์กร งานได้และปลอดภยั ในสังกัดเทศบาล และปลอดภัยมากขึน้ ซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สภาพดีพร้อมใช้

งานอย่างปลอดภยั

2 ที่อ่านหนังสือทอ้งถิ่น เพื่อเพิ่มสถานที่การอ่าน สถานที่อ่านหนังสือ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เทศบาลฯ มีสถานที่ ประชาชนมพีฤติกรรม กองการศึกษา
รักการอ่าน หนังสือใหป้ระชาชนมีโอกาส ทอ้งถิ่นรักการอ่าน 1 แหง่ อ่านหนังสือทอ้งถิ่น การอ่านหนังสือ การ

เข้าถึงหนังสือหรือข้อมูล รักการอ่านภายใต้ ใช้บริการสถานทีอ่่าน

สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นและ สภาพแวดล้อมที่ หนังสือเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนเล็งเหน็ถึงความ ส่งเสริมการอ่าน
ส าคัญของการอ่านหนังสือ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

3 จัดหาครุภณัฑ์ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดหาครุภณัฑ์ ดังน้ี 97,480 - - - - เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา
ของกองการศึกษา ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 37,800 - - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี

กองการศึกษาและการ  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,000 - - - - ปฏบิติังานเพิ่มมาก ประสิทธภิาพเพิ่ม
ปฏบิติังานเปน็ไปอย่าง ส าหรับส านักงาน (จอแสดง ขึ้น มากขึ้น
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 

19 นิ้ว) ราคาเคร่ืองละ
17,000 บาท 
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพ์ 15,000 - - - -
Multifunction แบบฉีด
หมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์

(Ink Tank Printer) ราคา
เคร่ืองละ 7,500 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

จ านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,800 - - - -
ขนาด 1 kVA ราคาเคร่ือง
ละ 5,800 บาท
2. ครุภณัฑ์ส านักงาน 59,680 - - - -
 -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก 46,100 - - - -
ส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวนขนาด 36,000 บทียีู

จ านวน 1 เคร่ือง
 - โต๊ะท างาน มีขนาดไม่ 8,000 - - - -
น้อยกวา่ กวา้ง 150 ซม.
ลึก 75 ซม. จ านวน 1 ตัว
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 5,580 - - - -
ผู้ปฏบิติังาน ชนิดบนุวม
พนักหลังพงิสูงมีกลไลปรับ
ระดับสูง-ต่ า ขนาดไม่น้อย
กวา่กวา้ง 64 ซม. X ลึก
67 ซม. X สูง 100 ซม.
จ านวน 2 ตัว ๆ ละ
2,790 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

4 จัดหาครุภณัฑ์ของ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดหาครุภณัฑ์ ดังน้ี 865,800 774,420 840,600 1,042,200 624,000 มีครุภณัฑ์เพยีงพอ พนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 ต่อการปฏบิติังานของ 1.ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 565,600 534,000 534,000 534,000 534,000 ต่อการปฏบิติังาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั รร. ท.1
(บา้นในเมือง) พนักงานเจ้าหน้าที่  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 เพิ่มขึ้น งานมีคุณฑ์เพยีงพอ

โรงเรียนในการใหบ้ริการ ส าหรับงานประมวลผล และปฏบิติังานได้
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ อย่างมีประสิทธภิาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ านวน 22 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 22,000 บาท
 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 20,000 - - - -
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 10,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 11,600 - - - -
ขนาด 1 kVA จ านวน 2
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
5,800 บาท
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
ขนาด 800 VA จ านวน
20 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
2,500 บาท
2. ครุภณัฑ์ส านักงาน 119,500 240,420 90,000 90,000 90,000
 -จัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บาน 29,500 - - - -
ราคาหลังละ 5,900 บาท
จ านวน 5 หลัง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - จัดหาโต๊ะ - เก้าอี้ 90,000 - - - -
นักเรียนอาคารนครบาล
ได้รับรองคุณภาพจาก 
มอก. เบอร์ 4 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด

 - จัดหาโต๊ะ - เก้าอี้ - 90,000 - - -
นักเรียนอาคารเมืองราด
ได้รับรองคุณภาพจาก 
มอก. เบอร์ 4 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด

 - จัดหาโต๊ะ - เก้าอี้ - - 90,000 - -
นักเรียนอาคารศรีเทพ
ได้รับรองคุณภาพจาก 
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

มอก. เบอร์ 4 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด

 - จัดหาโต๊ะ - เก้าอี้ - - - 90,000 -
นักเรียนอาคารเพชรบรูณ์
ได้รับรองคุณภาพจาก 
มอก. เบอร์ 4 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด

 - จัดหาโต๊ะ - เก้าอี้ - - - - 90,000
นักเรียนอาคารเพชรบรุะ
ได้รับรองคุณภาพจาก 
มอก. เบอร์ 4 ชุดละ
2,250 บาท จ านวน 40 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองปรับอากาศแบบ - 114,000 - - -
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 50,000

บทียีู ราคาเคร่ืองละ
57,000 บาท จ านวน 2
เคร่ือง
 - จดัหาโต๊ะพบัอเนกประสงค์ - 7,620 - - -
สีขาว จ านวน 6 ตัว ๆ ละ
1,270 บาท
 - จัดหาเก้าอี้บนุวมส าหรับ - 28,800 - - -
ใช้ท ากิจกรรมของโรงเรียน
จ านวน 24 ตัว ราคาตัวละ
1,200 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

3.ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 166,200 - - 201,600 -
 - จัดหาโทรทศัน์ แอล อี ดี 166,200 - - - -
(LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พกิเซล
ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 6
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
27,700 บาท
 - จัดหาเคร่ืองมัลติมีเดีย - - - 201,600 -
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

จ านวน 6 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 33,600 บาท

142



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

4.ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - - 216,600 216,600 -
 - ตู้ล าโพง active 15" - - 28,000 - -
พร้อมล าโพงคอล่ัม หอ้ง
ประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมอืง) จ านวน 1 ชุด

ราคาชุดละ 28,000 บาท
 - ตู้ล าโพง active 15" - - - 28,000 -
พร้อมล าโพงคอล่ัม หน้าเสาธง

โรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมอืง) จ านวน 1 ชุด

ราคาชุดละ 28,000 บาท
 - ตู้ล าโพง 8" จ านวน 4 คู่ - - 16,000 - -
คู่ละ 4,000 บาท หอ้ง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

ประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - ตู้ล าโพง 8" จ านวน 4 คู่ - - - 16,000 -
คู่ละ4,000 บาท หนา้เสาธง

โรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง - - 30,000 - -
(มิกเซอร์) ขนาดไม่น้อยกวา่
16 ชาแนลจ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล

1 (บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง - - - 30,000 -
(มิกเซอร์) ขนาดไม่น้อยกวา่
16 ชาแนลจ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 15,000 บาท
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล
1 (บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองขยายเสียง - - 8,000 - -
(เพาเวอร์แอมป์) ขนาดไม่
น้อยกวา่ 500 วตัต์จ านวน
1 เคร่ือง เคร่ืองละ 8,000
บาท หอ้งประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)

145



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองขยายเสียง - - - 8,000 -
(เพาเวอร์แอมป์) ขนาดไม่
น้อยกวา่ 500 วตัต์จ านวน
1 เคร่ือง เคร่ืองละ 8,000
บาท หน้าเสาธงโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนไร้สาย ชนิด - - 10,000 - -
ถือย่านความถี่ UHF จ านวน

2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล

1 (บา้นในเมือง)

146



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ไมโครโฟนไร้สาย ชนิด - - - 10,000 -
ถือย่านความถี่ UHF จ านวน

2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล
1 (บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองขยายเสียง - - 26,500 - -
(เพาเวอร์มิกแบบมีไลน)์
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 26,500 บาท
หอ้งประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองขยายเสียง - - - 26,500 -
(เพาเวอร์มิกแบบมีไลน)์
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 26,500 บาท
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล
1 (บา้นในเมือง)
 - ล าโพงแขวน 6 นิ้วพร้อม - - 94,500 - -
Line 30 วตัต์ จ านวน 35
ตัว ราคาเคร่ืองละ 2,700
บาท หอ้งประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ล าโพงแขวน 6 นิ้วพร้อม - - - 94,500 -
Line 30 วตัต์ จ านวน 35
ตัว ราคาเคร่ืองละ 2,700
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล
1 (บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ - - 3,600 - -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,600
บาท หอ้งประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ - - - 3,600 -
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 3,600
บาท หน้าเสาธงโรงเรียน
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

5.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,500 - - - -
 - จัดหาเคร่ืองปั๊มน้ า 14,500 - - - -
อัตโนมัติแบบแรงดันคงที่
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
ส าหรับใช้ 2 อาคารเรียน
250 วตัต์ จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 7,250 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

5 หอ้งเรียนพื้นฐานภาษา เพื่อพฒันาระบบสารสน จัดหาส่ือการเรียนการสอน - 250,000 - - - ครูและนักเรียนมีส่ือ ครูและนักเรียนมี รร.ท.1
อังกฤษ เทศและการส่ือสารภายใน เสริมทกัษะภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนไป ความรู้และทกัษะ

หอ้งเรียนโดยใช้นวตักรรม ใช้ในกิจกรรมการ การส่ือสารภาษา
และส่ืออิเล็กทรอนิคต่าง ๆ เรียนการสอนอย่าง อังกฤษมากขึ้น
เพื่อการบรูณาการการเรียน ทั่วถึงและมีทกัษะ
การสอนภายในหอ้งเรียน การส่ือสารภาษา
ใหก้้าวไกล อังกฤษเพิ่มขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

6 จัดหาครุภณัฑ์ของ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดหาครุภณัฑ์ ดังน้ี 453,750 - - - - เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 204,000 - - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี (รร.ท.2)
(วดัภเูขาดิน) พนกังานเจ้าหนา้ที่โรงเรียน  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000 - - - - ปฏบิติังานเพิ่มมาก ประสิทธภิาพเพิ่ม

ในการใหบ้ริการ ครู ส าหรับงานประมวลผล ขึ้น มากขึ้น
ผู้ปกครอง นักเรียน และ แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
การปฏบิติังานใหม้ีความ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
พร้อมเปน็ไปอย่างรวดเร็ว ราคาเคร่ืองละ 22,000
และมีประสิทธภิาพมาก บาท จ านวน 2 เคร่ือง
ยิ่งขึ้น  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 50,000 - - - -

ขนาด 800 VA ราคา
เคร่ืองละ 2,500 บาท
จ านวน 20 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 110,000 - - - -
โน้ตบุ๊กส าหรับงานประมวล
ผล จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 
22,000 บาท

2. ครุภณัฑ์ส านักงาน 249,750 - - - -
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบ 138,300 - - - -
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000

บทียีู จ านวน 3 เคร่ือง ๆ
ละ 46,100 บาท
 - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 44,500 - - - -
5 ฟตุ จ านวน 5 ตัวๆ ละ
8,900 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เก้าอี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 13,950 - - - -
ผู้ปฏบิติังานชนดิบนุวมพนกั

หลังพงิสูงมีกลไกปรับระดับ
สูง-ต่ า ขนาดไม่น้อยกวา่
กวา้ง 64 ซม.Xลึก 67 ซม.
Xสูง 100 ซม. จ านวน 5
ตัวๆ ละ 2,790 บาท
 - ปั๊มน้ าอัตโนมัติแบบแรง 18,000 - - - -
ดันไฟฟา้ 220 โวลล์ ขนาด

ปั๊ม 380 วตัต์ จ านวน 2
เคร่ืองๆ ละ 9,000 บาท

154



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - ตู้ท าน้ าร้อน น้ าเย็น 35,000 - - - -
พร้อมถังใส่น้ า ขนาดความ
กวา้งไม่น้อยกวา่ 305 มม.
สูงไม่น้อยกวา่ 380 มม.
มีระบบนิรภยัที่หวัจ่าย
น้ าร้อนปอ้งกันน้ าร้อนลวก
จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 7,000
บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

7 จัดหาครุภณัฑ์ของ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดหาครุภณัฑ์ ดังน้ี 699,300 - - - - เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ต่อการปฏบิติังานของ 2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 161,000 - - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี รร.ท.3
(ชาญวทิยา) พนกังานเจ้าหนา้ที่โรงเรียน  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000 - - - - ปฏบิติังานเพิ่มมาก ประสิทธภิาพเพิ่ม

ในการใหบ้ริการ ครู ส าหรับงานประมวลผล ขึ้น ร้อยละ 90 มากขึ้น
ผู้ปกครอง นักเรียน และ แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
การปฏบิติังานใหม้ีความ ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
พร้อมเปน็ไปอย่างรวดเร็ว ราคาเคร่ืองละ 22,000
และมีประสิทธภิาพมากยิ่ง บาท จ านวน 2 เคร่ือง
ขึ้น  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ 5,000 - - - -

ขนาด 800 VA ราคา
เคร่ืองละ 2,500 บาท
จ านวน 2 ชุด
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 22,000 - - - -
โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวล

ผล จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 22,000 บาท
 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 90,000 - - - -
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank
Printer) จ านวน 12 เคร่ือง

เคร่ืองละ 7,500 บาท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 348,500 - - - -
 - โต๊ะพบัหน้าฟอเมก้าขาว 85,000 - - - -
หน้าขาว กวา้ง 75 ซม. X
ยาว 180 ซม. X สูง 75
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

ซม. จ านวน 50 ตัวๆ ละ
1,700 บาท
 - เก้าอี้จัดเล้ียงขาทรง A 47,500 - - - -
โครงชุบเงา จ านวน 100
ตัว ราคาตัวละ 475 บาท
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบ 216,000 - - - -
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 26,000

บทียีู จ านวน 6 เคร่ือง ๆ
ละ 36,000 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

3.ครุภณัฑ์โฆษณาและ 143,500 - - - -
เผยแพร่
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 84,000 - - - -
ระดับ XGA ขนาด 3,500
ANSI Lumens จ านวน 3
เคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ 45,900 - - - -
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมุม
120 นิ้ว จ านวน 3 จอ
ราคาจอละ 15,300 บาท
 - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ 13,600 - - - -
ดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกวา่ 16 ล้านพกิเซล
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

จ านวน 1 ตัว ราคา
13,600 บาท
4.ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 46,300 - - - -
 - เคร่ืองขยายเสียง 7,900 - - - -
(เพาเวอร์มิกเซอร์) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 8 ชาแนล
ก าลัง 1,000 วัตต์จ านวน 1

เคร่ือง ราคา 7,900 บาท
 - ตู้ล าโพงเสียงกลางแหลม 7,500 - - - -
ขนาด 15 นิ้ว 1 คู่ ราคา
7,500 บาท
 - ตู้ล าโพงเสียงทุ้ม (ซับเบส) 12,000 - - - -
ขนาด 18 นิ้ว 1 คู่ ราคา
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

12,000 บาท
 - ตู้เร็คเก็บอุปกรณ์พร้อม 4,500 - - - -
ปล๊ัก AC Outlet 1 ชุด
ราคา 4,500 บาท
 - เคร่ืองขยายเสียง 9,900 - - - -
(Poweramp) ขับล าโพง
เสียงทุ้ม (ซับเบส) ก าลัง
1,200 วตัต์ จ านวน 1
เคร่ือง ราคา 9,900 บาท
 - ไมโครโฟนไร้สายคู่ ชนิด 4,500 - - - -
ถือย่านความถี่ UHF จ านวน

1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ
4,500 บาท
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

8 จัดหาครุภณัฑ์ของ เพื่อใหม้ีครุภณัฑ์เพยีงพอ เพ่ือจัดหาครุภณัฑ์ ดังน้ี 375,400 - - - - เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ การปฏบิติังานของ กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 ต่อการปฏบิติังานของ 1. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 97,500 - - - - เพยีงพอส าหรับ เจ้าหน้าที่มี รร.ท.4
(บา้นไทรงาม) พนกังานเจ้าหนา้ที่โรงเรียน  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 85,000 - - - - ปฏบิติังานเพิ่มมาก ประสิทธภิาพเพิ่ม

ในการใหบ้ริการ ครู All In One ส าหรับงาน ขึ้น มากขึ้น
ผู้ปกครอง นักเรียน และ ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง
การปฏบิติังานใหม้ีความ เคร่ืองละ 17,000 บาท
พร้อมเปน็ไปอย่างรวดเร็ว  - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ขนาด 12,500 - - - -
และมีประสิทธภิาพมาก 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง
ยิ่งขึ้น เคร่ืองละ 2,500 บาท

2. ครุภณัฑ์ส านักงาน 104,000 - - - -
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบ 92,200 - - - -
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

บทียีู จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ

46,100 บาท
 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800 - - - -
จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ
5,900 บาท
3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 62,000 - - - -
 - โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร 62,000 - - - -
เขาควาย ขนาด 75x180
x75 ซม. จ านวน 20 ตัว
ราคาตัวละ 3,100 บาท
4.ครุภณัฑ์การศึกษา 67,500 - - - -
 - โต๊ะนักเรียน โต๊ะขนาด 45,000 - - - -
ไม่น้อยกวา่ 40x60 ซม.
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานการศึกษา

ความสูงของโต๊ะไม่น้อยกวา่
76 ซม. ผ่าน มอก. จ านวน
50 ตัว ราคาตัวละ 900 บาท

 - เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้ขนาด 22,500 - - - -
ไม่น้อยกวา่ 36 x 38 ซม.
ความสูงของเกา้อี้ไมน่อ้ยกว่า

73 ซม. จ านวน 50 ตัว
ราคาตัวละ 450 บาท
5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 44,400 - - - -
ขนส่ง
 - รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 44,400 - - - -
แบบเกียร์ธรรมดาจ านวน 1 คัน

รวม 8 โครงการ - - 3,296,730 1,829,420 1,645,600 1,847,200 1,429,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดหาเคร่ืองพน่ 1. เพื่อใช้เคร่ืองพน่หมอก จัดหาเคร่ืองพน่หมอกควัน 118,000 - - 118,000 - เจ้าหน้าที่มีเคร่ืองมือ ประชาชนในเขต กอง

หมอกควนั ควนัในการก าจัดยุงลาย ปริมาณการฉีดพน่น้ ายา ใช้ในการปฏบิติังาน เทศบาลฯ มีสุขภาพ สาธารณสุข
ตัวแก่ และแมลงอื่นๆ ไม่น้อยกวา่ 40 ลิตรต่อ ควบคุมปอ้งกันโรคไข้ แข็งแรงปลอดภยัจาก
2. เพื่อปอ้งกันและควบ ชั่วโมง ถังบรรจุยาไม่น้อย เลือดออก และโรค โรคติดต่อ
คุมโรคไข้เลือดออกใหแ้ก่ กวา่ 6 ลิตร ก าลังเคร่ือง ติดต่ออื่นๆ น าโดย
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยนต์ไม่น้อยกวา่ 25 แมลง

แรงม้าจ านวน 2 เคร่ืองๆ
ละ 59,000 บาท

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

2 จัดหาเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้ในการตัดหญ้าตาม จัดหาเคร่ืองตัดหญ้า 19,000 - - - - การปฏบิติังานมี พื้นที่รับผิดชอบ กอง
แบบข้อแข็ง ฟตุบาทและตามชุมชน แบบข้อแข็ง เปน็เคร่ือง ประสิทธภิาพและ สะอาดและการปฏบิติั สาธารณสุข

ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ตัดหญ้าแบบสะพาย รวดเร็วเพิ่มขึ้น งานได้รวดเร็วประหยัด

เมืองเพชรบรูณ์ใหส้ าเร็จ เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อย เวลาบา้นเมืองเปน็
ลุล่วง และความเปน็ กวา่ 1.4 แรงม้าปริมาตร ระเบยีบเรียบร้อย
ระเบยีบเรียบร้อยของ กระบอกสูบไม่น้อยกวา่ และน่าอยู่
บา้นเมือง 30 ซีซี พร้อมใบมีด 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
9,500 บาท

รวม 2 โครงการ - - 137,000 - - 118,000 - - - -

166



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เพื่อด าเนินการบ ารุงรักษา ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ทรัพย์สิน วสัดุ วัสดุครุภณัฑ์ ทรัพย์ กองช่าง

ทรัพย์สินวสัดุ ครุภณัฑ์ ซ่อมแซม และปรับปรุง ครุภณัฑ์ยานพาหนะ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ สิน ยานพาหนะ
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ทรัพย์สิน วสัดุ ครุภณัฑ์ โครงสร้างขนาดใหญ่ใหอ้ยู่ใน ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง

ของกองช่าง ยานพาหนะ ที่ดินและ สภาพพร้อมใช้งานได้ดี ของกองช่าง ใหอ้ยู่ ของกองช่างใหอ้ยู่
ส่ิงก่อสร้างของกองช่าง ในสภาพพร้อม ในสภาพใช้งานได้
ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานเพิ่มขึ้น ท าใหม้ปีระสิทธิภาพ

ใช้งานได้ดี ในการปฏบิติังาน
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นวัสดอุุปกรณ์  เครื่องมอื  เครื่องใชใ้นการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 ปรับปรุงอาคารบา้นพกั เพื่อใหท้ี่พกัอาศัยของ ปรับปรุงอาคารบา้นพกั 500,000 500,000 500,000 500,000 - อาคารบา้นพกั อาคารบา้นพกั กองช่าง
พนักงาน (อาคาร 2) พนกังานซ่ึงอยู่ปฏบิติัหนา้ที่ ของพนักงานสถานที่ก าจัด (อาคาร 2 ) ของ (อาคาร 2) มีสภาพ สุขาภบิาล
สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย (อาคาร 2) พนักงานมีสภาพที่ดี ที่ดีเกดิความสะอาด

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ของเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ขึ้นผู้ปฏบิติังานมี เรียบร้อย เปน็ขวญั
มีความเปน็อยู่ที่ดีและ จ านวน 1 หลัง  6 หอ้งพกั ความเปน็อยู่ที่ดีและ และก าลังใจให้
เพยีงพอ ท าใหก้ารปฏบิติั (รายละเอยีดตามแบบแปลน ท าใหก้ารปฏบิติั ผู้ปฏบิติัหนา้ที่สถาน

หน้าที่มีประสิทธภิาพมาก แผนผังเทศบาลก าหนด) หนา้ที่มปีระสิทธิภาพ ที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ขึ้น มากยิ่งขึ้น ท าใหก้ารปฏบิติั

หน้าทีม่ีประสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

รวม 2 โครงการ - - 900,000 900,000 900,000 900,000 400,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมการพฒันา  - เพื่อจัดกิจกรรมเปน็ อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม  -เกิดสัมพนัธภาพที่ดี ส านักปลัด

ประชาธปิไตยและการ การบรูณาการท างานร่วม ประชาธปิไตยและการ ได้รับความรู้ ความ และเป็นการบูรณาการ เทศบาล
เลือกต้ัง กันระหว่างองค์กรปกครอง เลือกต้ังใหก้ับพนักงาน เข้าใจเกี่ยวกับ ท างานระหวา่งคณะ

ส่วนทอ้งถิ่นกับคณะกรรม เทศบาล พนักงานจ้าง ประชาธปิไตยและ กรรมการการเลือกต้ัง

การการเลือกต้ัง ประชาชน จ านวน การเลือกต้ัง ประจ าจงัหวดักบัองค์กร

 - เพื่อใหค้วามรู้แก่ ไม่น้อยกวา่ 100 คน ร้อยละ 85 ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ประชาชน พนักงาน  -ประชาชน พนกังาน

เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาล พนกังานจ้าง

เกี่ยวกับประชาธปิไตย มีความรู้ ความเข้าใจ
และการเลือกต้ัง เกี่ยวกบัประชาธิปไตย

และการเลือกต้ัง น าไป

ปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

2 จัดงานวนัเทศบาล  -เพือ่ใหพ้นักงานเทศบาลได้ จัดกิจกรรม เช่น จัดพิธีทาง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 พนักงานเทศบาล  - พนักงานเทศบาล ส านักปลัด
เห็นความส าคัญของวันเทศบาล พทุธศาสนา พธิีบวงสรวง พนักงานจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเหน็ เทศบาล
 - เพื่อเปน็การเผยแพร่ ศาลพระภูมิเจ้าที่เทศบาลฯ พนักงานครู และ ความส าคัญของวนั
ประชาสัมพนัธก์ิจกรรม ประชุมมอบนโยบายการ ประชาชนเหน็ความ เทศบาลได้เปน็อย่างดี

ใหป้ระชาชนทราบทั่วกัน ปฏบิติังานฯ และมอบ ส าคัญของวนัเทศบาล  - ประชาชนทราบการ

 - เพือ่เปน็การเชิดชูเกียรติ เกียรติบตัรแก่ผู้ท าคุณ เพิ่มขึ้น จัดกิจกรรมวันเทศบาล

ใหก้ับผู้ท าคุณประโยชน์ ประโยชน์แกเ่ทศบาลและ ทางส่ือประชาสัมพนัธ์

ที่มีส่วนร่วมในการท างาน พนักงานลูกจา้ง พนักงาน ได้เปน็อย่างดี
กับเทศบาลและเชิดชู จ้างที่ปฏิบัติงานดีเป็นแบบ  - ผู้ท าคุณประโยชน์
เกียรติใหแ้ก่พนักงาน อย่าง โดยมีผู้เข้าร่วม มีส่วนร่วมในการท างาน

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ กิจกรรม จ านวน กับเทศบาลได้รับ
ปฏบิติังานดีเปน็แบบอย่าง ไม่น้อยกวา่ 300 คน การเชิดชูเกียรติ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

3 อบรมใหค้วามรู้ปลูกจิตส านกึ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม จัดฝึกอบรมฯ ใหแ้กค่ณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะผู้บริหารฯ คณะผู้บริหาร ส านักปลัด
การปอ้งกันและปราบปราม มีความรู้และสร้างจิต ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ งานนิติการ
การทจุริตเทศบาลเมือง ส านึกและความตระหนัก พนักงานเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล
เพชรบรูณ์ เร่ืองการทจุริตเปน็เร่ือง พนักงานจ้าง พนักงานครูฯ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง มีจิต

ไม่ดี และการปอ้งกัน จ านวน 500 คน พนักงานครู มีความรู้ ส านึกในเร่ืองการ
รักษาประโยชน์ของรัฐ ความเข้าใจน าความรู้ ทจุริตและปอ้งกัน
และสาธารณะ สร้างความ ไปปฏบิติังานได้ และรักษาประโยชน์
รู้สึกว่าเป็นเจา้ของท้องถิน่ อย่างถูกต้องตาม ของรัฐและประพฤติ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ กฎระเบยีบของทาง ปฏบิติัตนเปน็
การบริหารงานของทอ้งถิ่น ราชการและภมูิใจ ข้าราชการที่ดีมุ่ง

ในการเปน็ข้าราชการ รักษาผลประโยชน์
ทอ้งถิ่นของตนเอง ของรัฐ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

4 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความ จดัฝึกอบรมด้านกฎหมาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน พนักงาน ประชาชน พนักงาน ส านักปลัด
กบักฎหมายในชีวิตประจ าวัน เข้าใจด้านกฎหมายแก่ ใหแ้กป่ระชาชน พนักงาน เทศบาล และพนักงาน เทศบาลและพนักงานครู งานนิติการ

ประชาชน พนักงาน เทศบาล และพนักงานครู ครู มีความรู้ ความ มีความรู้ ความเข้าใจ
เทศบาล และพนักงานครู จ านวน 200 คน เข้าใจด้านกฎหมาย ในเร่ืองกฎหมายน าไป

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 ใช้ในชีวติประจ าวนั
ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

5 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพฒันาและส่งเสริม จัดอบรมคุณธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหาร สมาชิก กองการเจา้หน้าที่

ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร ได้รับการพฒันาและ สภาเทศบาล
เทศบาล พนักงานเทศบาล จริยธรรมภายใต้หลัก สมาชิกสภาเทศบาล ส่งเสริมใหม้ีความรู้ พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน ธรรมาภบิาลของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ความเข้าใจหลัก ลูกจ้างประจ า
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ ธรรมาภบิาลเพิ่มขึ้น และพนักงานจ้าง
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ านวน ร้อยละ 70 ได้รับการพฒันา
ประจ า และพนักงานจ้าง 200 คน และเสริมสร้างด้าน

ความรู้ด้านคุณธรรม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

6 ซ่อมแซมปรับปรุงเปล่ียน เพือ่ซ่อมแซมเสียงตามสาย ซ่อมแซมเสียงตามสาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เสียงตามสายมีสภาพ เสียงตามสายได้รับ กองยุทธศาสตร์

สายส่งสัญญาณ เปล่ียน ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และอุปกรณ์ที่เส่ือม ดีท าใหก้ารปฏบิติังาน การซ่อมแซม และงบประมาณ

Line mathing ภายในเขต ดีและมีประสิทธภิาพ สภาพ ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่มี มีประสิทธภิาพ
เทศบาลฯ ประชาชนได้รับข้อมูล ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ในการปฏบิติังานได้

ข่าวสารทนัต่อเหตุการณ์ ดียิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

7 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติั เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เทศบาล จัดอบรมให ้จนท. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับ เจ้าหน้าที่เทศบาล กองคลัง
งานด้านการคลังของเทศบาล เมืองเพชรบรูณ์ ได้รับ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ การอบรมมีความรู้ เมืองเพชรบรูณ์
เมืองเพชรบรูณ์ ความเข้าใจและสามารถ ได้แก่ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ความเข้าใจและ สามารถปฏบิติังาน

ปฏบิติังานด้านการคลัง พนักงานเทศบาล สามารถปฏบิติังาน การคลังได้อย่าง
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ลูกจ้างประจ า สมาชิก ด้านการคลังได้ ถูกต้องตามระเบยีบ

สภาเทศบาลเมือง ร้อยละ 90 อย่างมีประสิทธภิาพ
เพชรบรูณ์ จ านวน
100 คน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

8 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติั เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เทศบาล จัดอบรมให ้จนท. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับ เจ้าหน้าที่สามารถ กองคลัง
งานจัดเก็บรายได้ของ เมืองเพชรบรูณ์ ได้รับ เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ การอบรมมีความรู้ ปฏบิติังานจัดเก็บ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ความรู้ ความเข้าใจงาน ได้แก่ ผู้บริหารทอ้งถิ่น ความเข้าใจและ รายได้อย่างมี

จัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น พนักงานเทศบาล สามารถปฏบิติังาน ประสิทธภิาพและ
และสามารถปฏบิติังาน ลูกจ้างประจ า สมาชิก จัดเก็บรายได้ดี ถูกต้องตามระเบยีบฯ

จัดเก็บรายได้อย่างมี สภา เทศบาลเมือง ร้อยละ 90
ประสิทธภิาพ เพชรบรูณ์ จ านวน

100 คน

175



แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

9 เพิ่มประสิทธภิาพงานแผนที่ เพื่อใหส้ ารวจข้อมูลภาค ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การส ารวจ ผลของ ข้อมูลแผนที่ภาษเีปน็ กองคลัง
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน สนามแผนที่ภาษแีละ พื้นที่ 8.6 ตารางกิโล งานด้านแผนที่ภาษี ปจัจุบนัและถูกต้อง

ทะเบยีนทรัพย์สินเกี่ยวกับ เมตร ปรับข้อมูลใหเ้ปน็ และทะเบยีนทรัพย์สิน ครบถ้วน รองรับการ
ข้อมลูการใช้ประโยชนข์อง ปจัจุบนั และงานพฒันารายได้ จัดเก็บภาษทีี่ดินและ
ที่ดินโรงเรือนและปา้ย มีประสิทธภิาพเพิ่ม ส่ิงปลูกสร้างตามที่

มากขึ้น ร้อยละ 95 กฎหมายก าหนด
อย่างมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

รวม 9 โครงการ - - 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สุขาภบิาลอาหารและ เพื่อใหผู้้ประกอบการ จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ประกอบการร้าน ผู้ประกอบการ กอง

อาหารปลอดภยั ร้านอาหาร ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหาร ร้านอาหาร ร้านอาหาร ร้าน สาธารณสุข
แผงลอย ตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย แผงลอย ตลาดสด อาหารแผงลอย
มีความรู้ความเข้าใจและ ตลาดสด จ านวน มีความรู้ความเข้าใจ ตลาดสดได้รับ
การพฒันา การสุขาภบิาล ประมาณ 200 คน การสุขาภบิาล ความรู้ด้านการ
อาหารและอาหารปลอด อาหารและอาหาร สุขาภบิาลอาหาร
ภยั ปลอดภยัเพิ่มขึ้น และอาหารปลอด

ร้อยละ 80 ภยัประชาชนได้รับ

การบริโภคอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

            แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 อบรมความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พนักงาน ลูกจ้างฯ พนักงาน ลูกจ้างฯ กองช่าง

ผังเมืองรวม และ พ.ร.บ. เข้าใจด้านกฎหมาย แก่ กับผังเมืองรวมเทศบาลฯ และประชาชน และประชาชน
ควบคุมอาคารการตรวจ พนักงาน ลูกจ้างฯ และ ใหแ้ก่ประชาชน พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ
สอบอาคาร ประชาชน ลูกจ้างฯ จ านวนไม่น้อย ในเร่ืองผังเมืองรวม ในด้านกฎหมายเพิ่ม

กวา่ 100 คน เพิ่มขึ้น ขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ซ่อมแซมตัวอาคารโรงฆ่า เพื่อใหตั้วอาคารโรงฆ่า ซ่อมแซมตัวอาคารโรงฆ่าสัตว์ - 500,000 - - 500,000 มีตัวอาคารโรงฆ่า  - เจ้าหน้าที่ปฏบิติั งาน

สัตวช์ุมชน 14 คลองศาลา สัตว์ชุมชน 14 คลองศาลา ส่ิงประกอบต่าง ๆ ดังนี้ สัตวม์ีสภาพที่ดีได้ งานได้อย่างมี โรงฆ่าสัตว์
มีสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน  - ซ่อมแซมตัวอาคาร ขนาด มาตรฐาน ร้อยละ ประสิทธภิาพมาก กอง
แข็งแรงและถูกสุขลักษณะ 24x24 ม. 80 ขึ้น สาธารณสุข
สุขาภบิาลและเจ้าหน้าที่  - งานฝ้าเพดานพื้นที่ ไม่น้อย  - ประชาชนปลอด
ปฏบิติังาน ได้สะดวก กวา่ 110 ตร.ม. ภยัในการบริโภค
รวดเร็ว ปลอดภยั งานมี  - งานปั้นลมหน้าจั่วอาคาร เนื้อสัตวม์ากขึ้น
ประสิทธภิาพมากขึ้น กระเบื้องแผ่นเรียบ
 - ประชาชนได้รับความ จ านวน 1 แหง่
ปลอดภยัในการบริโภค  - งานกรุตะแกรงลวดกันนก
เนื้อสัตวม์ากยิ่งขึ้น บริเวณเกล็ดระบายอากาศ

เมทสัชีทพร้อมโครงเคร่าเหล็ก

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

รูปพรรณ พื้นที่รวมไม่น้อย
กวา่ 300 ตร.ม.
 - งานกรุตะแกรงลวดกันนก
บริเวณใต้ชายคาพร้อมโครง
เคร่าเหล็กรูปพรรณ พื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 100 ตร.ม.
 - งานประตูอลูมเินยีมบานเปดิ

เดียว ขนาด 0.90x2.00 ม.
จ านวน 3 บาน
 - งานประตูบานเล่ือนเดียว
ขนาด 2.10x2.00 ม.
จ านวน 2 บาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานการพาณิชย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการทีด่ี

 - งานหน้าต่างบานเล่ือนสลับ
ขนาด 1.10x2.00 ม.
จ านวน 1 บาน
 - งานทาสีน้ าพลาสติกกึ่งเงา
ภายในอาคารพื้นที่รวมไม่น้อย
กวา่ 450 ตร.ม.
 - งานระบบดวงโคมไฟ
ส่องสวา่งภายใน ภายนอก
จ านวน 110 จุด
(รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด)

รวม 1 โครงการ - - - 500,000 - - 500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ฝึกอบรมปอ้งกันและระงับ เพื่อใหค้รูและนักเรียนโรงเรียน จัดอบรมใหแ้ก่ครูและ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน ส านักปลัด

อัคคีภยัใหก้ับโรงเรียนใน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรู้ ความเข้าใจ เทศบาล
พื้นที่เขตเทศบาลเมือง เพชรบรูณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เขตเทศบาลเมือง หลักการปอ้งกันและ หลักการปอ้งกัน ฝ่ายปอ้งกันฯ
เพชรบรูณ์ หลักการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัเพชรบรูณ์ จ านวนไม่ ระงับอัคคีภยัเพิ่ม และระงับอัคคีภยั

น้อยกวา่ 100 คน มากขึ้น ร้อยละ 80 และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

2 ปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณ เพื่อใหสั้ญญาณไฟจราจรและ ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจราจร ส านักปลัด
ไฟจราจรในเขตเทศบาล สัญญาณไฟเตือนต่างๆ มีคุณภาพสัญญาณไฟจราจร และสัญญาณไฟ และสัญญาณไฟ เทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์ ใช้งานได้ดี มีประสิทธภิาพ ไฟเตือนต่างๆ ในเขต เตือนต่างๆ ในเขต เตือนต่างๆ ในเขต ฝ่ายปอ้งกันฯ

ประชาชนได้รับความปลอดภยั เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์ใช้งานได้ดี เพชรบรูณ์ ใช้งาน
มีประสิทธภิาพเพิ่ม ได้ดีมีประสิทธภิาพ
ขึ้น ร้อยละ 90 การคมนาคมขนส่ง

มีความปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

3 ฝึกอบรมปอ้งกันและระงับ เพื่อใหพ้นักงานเทศบาลและ จัดอบรมใหแ้ก่พนักงาน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 พนกังานเทศบาลและ พนักงานเทศบาล ส านักปลัด
อัคคีภยัใหก้ับพนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมือง เทศบาลและลูกจ้างสังกัด ลูกจ้างสังกัดเทศบาล และลูกจ้างสังกัด เทศบาล
เทศบาลและลูกจ้างสังกัด เพชรบรูณ์ มีความรู้ความเข้าใจ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ เทศบาลเมือง ฝ่ายปอ้งกันฯ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ หลักการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัจ านวนไม่น้อยกวา่ มีความรู้ ความเข้าใจ เพชรบรูณ์มีความรู้

100 คน ในหลักการปอ้งกัน ความเข้าใจใน
และระงับอัคคีภยั หลักการปอ้งกนัและ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ระงับอัคคีภยัและ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

4 ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มีความรู้ ความ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 เจ้าหน้าที่มีความรู้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ส านักปลัด
และการกู้ชีพกู้ภยั เข้าใจและทกัษะความช านาญใน และการกู้ชีพกู้ภยั ใหแ้ก่ ความเข้าใจและ ความเข้าใจ และ เทศบาล

การออกช่วยเหลือผู้ประสบ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายปอ้งกัน ทกัษะความช านาญ ทกัษะความช านาญ ฝ่ายปอ้งกันฯ
สาธารณภยั และรักษาความสงบ ในการออกช่วยเหลือ ในการออกช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภยั ผู้ประสบสาธารณภยั

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5 ฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพื่อฝึกทบทวนความรู้ ความ ฝึกทบทวนใหก้ับสมาชิก 100,000 100,000 - 100,000 100,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน สามารถในการปฏบิติัหน้าที่ อปพร. เทศบาลเมือง มีความรู้ ความ มีความรู้ ความ เทศบาล
(อปพร.) ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั เพชรบรูณ์ สามารถในการ สามารถในการ ฝ่ายปอ้งกันฯ

ต่างๆ ของสมาชิก อปพร. ช่วยเหลือผู้ประสบ ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภยัเพิ่มขึ้น สาธารณภยัต่างๆ
ร้อยละ 80 มีประสิทธภิาพเพิ่ม

มากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

6 ฝึกอบรมอาสาสมัคร  - เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร - - 180,000 - - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประชาชนในเขต ส านักปลัด
ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและ อปพร. ใหแ้ก่ประชาชน มีความรู้และทกัษะ เทศบาลได้รับการ เทศบาล
(อปพร.) สร้างเครือข่ายพฒันาศูนย์ ในเขตเทศบาลเมือง ในการปอ้งกันและ ช่วยเหลือในด้าน ฝ่ายปอ้งกันฯ

อปพร. ใหค้รบร้อยละ 2 ของ เพชรบรูณ์ จ านวน 50 บรรเทาสาธารณภยั สาธารณภยัต่างๆ
จ านวนประชากรในพื้นที่ คน และการช่วยเหลือ มีความรวดเร็ว และ
 - เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม ประชาชนเพิ่มขึ้น มีประสิทธภิาพเพิ่ม
มีความรู้ และทกัษะสามารถออก ร้อยละ 80 มากขึ้น
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั
ต่าง ๆ ได้
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

7 จัดกิจกรรมบ าเพญ็ เพื่อสร้างจิตอาสาในการท า สมาชิก อปพร. เทศบาล 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. ส านักปลัด
สาธารณประโยชน์ของ กจิกรรมบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ เมืองเพชรบรูณ์ ร่วมกัน มีจิตอาสาในการท า มีจิตอาสาในการท า เทศบาล
สมาชิก อปพร. ใหก้ับสมาชิกอปพร. (วนั อปพร. ท ากิจกรรมบ าเพญ็ กิจกรรมบ าเพญ็ กิจกรรมบ าเพญ็ ฝ่ายปอ้งกันฯ

วนัที่ 22 มีนาคม ของทกุปี) สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

8 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพื่อใหร้ะบบกล้องโทรทศัน์ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบกล้องโทรทศัน์ ระบบกล้องโทรทศัน์ ส านักปลัด
กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ วงจรปดิ (CCTV) ใช้งานได้ดี กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ วงจรปดิ (CCTV) วงจรปดิ (CCTV) เทศบาล
(CCTV) ในเขตเทศบาล มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพ (CCTV) ในเขตเทศบาล ใช้งานได้ดีมีคุณภาพ ใช้งานได้ดีมคุีณภาพ ฝ่ายปอ้งกันฯ
เมืองเพชรบรูณ์ มากยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์กับ เมืองเพชรบรูณ์ และประชาชนได้รับ และมีประสิทธภิาพ

ประชาชนได้อย่างสูงสุด ประโยชน์จากกล้อง ในการสืบค้นติดตาม

ในการติดตาม ผู้กระท าความผิด
ผู้กระท าความผิด เบื้องต้นได้รวดเร็ว
เบื้องต้นได้อย่างมี มากยิ่งขึ้น
ประสิทธภิาพเพิ่ม
ขึ้น ร้อยละ 90
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ (การพัฒนาดา้นความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน)
            แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

    ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

9 จัดหากล้องโทรทศัน์  -เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวิต จัดหากล้องโทรทศัน์ 10,000,000 10,000,000 - - - ประชาชนมีความ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
วงจรปดิ (CCTV) และทรัพย์สินใหก้ับประชาชนและวงจรปดิ (CCTV) รวม ปลอดภยัในชีวติและ ปลอดภยัในชีวติและ เทศบาล

นักทอ่งเที่ยวโดยใช้ระบบกล้อง อุปกรณ์พร้อมการติดต้ัง ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ฝ่ายปอ้งกันฯ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการเฝ้า ภายในบริเวณเขตเทศบาล ร้อยละ 80
ระวังการกระท าความผิดตรวจจับ เมืองเพชรบรูณ์
การกระท าความผิดและบนัทกึ
ไวเ้ปน็หลักฐานในการด าเนินคดี
 -เพื่อปอ้งกันและดูแลรักษา
ความปลอดภยัใหก้ับสถานที่
ราชการเขตชุมชนและสถานที่
ส าหรับในเขตเทศบาล

รวม 9 โครงการ - - 11,187,000 11,187,000 1,267,000 1,187,000 1,187,000 - - -
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

 



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างทางผิวจราจร เพื่ออ านวยความสะดวก กอ่สร้างทางผิวจราจร ค.ส.ล. 110,000 - - - - ประชาชนได้รับความ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ค.ส.ล. ซอยคลองสาน ความปลอดภัยให้แก่ ความกว้างประมาณ 3 เมตร ยาว สะดวกปลอดภัย ได้ใช้เส้นทางที่ได้
พัฒนา 2 (ด้านใน) ประชาชนที่ใช้เส้นทาง ประมาณ 50 เมตร หนาประมาณ เพิ่มขึน้ มาตรฐานมีความ

สัญจรไป - มา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่ ปลอดภัยและสภาพ
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร แวดล้อมที่ดีขึน้
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 กอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขงัผิว กอ่สร้างรางระบายน้ าตัวย ูค.ส.ล. 225,000 - - - - ประชาชนพอใจได้รับ น้ าไม่ท่วมขังผิวจราจร กองช่าง
ตัวย ูค.ส.ล. จราจรและบริเวณที่อยู่ ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความสะดวกและ และบริเวณที่อยูอ่าศัย

ซอยน้ าใจพัฒนา อาศัยของประชาชนใน ลึกเฉล่ีย 0.30 - 1.00 เมตร ปลอดภัยเพิ่มขึน้ ของชุมชนในพื้นที่
(ด้านใน) พื้นที่ให้ได้รับความสะดวก ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 77 เมตร มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

และปลอดภัย พร้อมฝาปิดราง ค.ส.ล. และส่ิงแวดล้อมดีขึน้
(รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 กอ่สร้างถนนผิวจราจร เพื่อให้การขนส่งขยะมี 1.กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาครัฐ กองช่าง
ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายใน ประสิทธิภาพ และความ หนา 0.15 ม. ความกว้างเฉล่ีย ภาคเอกชน พึงพอใจ และภาคเอกชนได้รับ สุขาภิบาล
บ่อก าจดัขยะมูลฝอย สะดวกปลอดภัยในการ 6 เมตร ความยาวเฉล่ีย 128 ได้รับการอ านวยความ ความสะดวกและ
ของเทศบาลเมือง คมนาคมคล่องตัวมากยิง่ เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัยใน รวดเร็วในการขนส่ง
เพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 ขึน้ 768 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม การขนส่งขยะเขา้ไปใน ขยะเขา้บ่อขยะได้ดี

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด) บริเวณบ่อขยะได้เป็น มากขึน้
2.กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. อยา่งดีมากยิง่ขึน้
หนา 0.15 ม. ความกว้างประมาณ

4 เมตร ความยาวประมาณ 30
เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า
120 ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

4 กอ่สร้างถนนผิวจราจร เพื่อให้การขนส่งขยะมี 1.กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาครัฐ กองช่าง

ค.ส.ล. เชื่อมต่อภายใน ประสิทธิภาพ และความ หนา 0.15 ม. ความกว้างเฉล่ีย ภาคเอกชนพึงพอใจ และภาคเอกชนได้รับ สุขาภิบาล

บ่อก าจดัขยะมูลฝอย สะดวกปลอดภัยในการ 6 เมตร ความยาวเฉล่ีย 128 ได้รับการอ านวยความ ความสะดวกและ

ของเทศบาลเมือง คมนาคมคล่องตัวมากยิง่ เมตร รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัยใน รวดเร็วในการขนส่ง

เพชรบูรณ์ ระยะที่ 3 ขึน้ 768 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม การขนส่งขยะเขา้ไปใน ขยะเขา้บ่อขยะได้ดี

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด) บริเวณบ่อขยะได้เป็น มากขึน้

2.กอ่สร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.  อยา่งดีมากยิง่ขึน้

หนา 0.15 ม. ความกว้างเฉล่ีย

4 เมตร ความยาว 30 เมตร

รวมพื้นที่ท าการไม่น้อยกว่า 120

ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ

แปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)
รวม 4 โครงการ - - 1,335,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 กอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างสวนสาธารณะ 5,000,000 5,000,000 - - - ประชาชนพงึพอใจ ประชาชนมีสุขภาพ กองสวสัดิการ

และนันทนาการ สถานที่พกัผ่อนออกก าลัง และนันทนาการ มีสถานที่พกัผ่อน ร่างกายแข็งแรง สังคม
(สนามกอล์ฟหนองนารี) กายและท ากิจกรรมต่าง ๆ (สนามกอล์ฟหนองนารี) และออกก าลังกาย สมบรูณ์ และมี

(ตามแบบแปลนแผนผังของ ที่สวยงาม สะอาด สุขภาพจติที่ดีเพิ่มขึน้
เทศบาลก าหนด) เพิ่มมากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 5,000,000 5,000,000 - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงสนามฟตุบอล เพื่อปรับปรุงสนามฟตุบอล ปรับปรุงสนามฟตุบอล 20,000,000 20,000,000 - - - สนามฟตุบอลมี ประชาชนและเยาวชน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ใหม้ีสภาพแวดล้อมและ โรงเรียนเทศบาล 3 สภาพแวดล้อมและ มีความพงึพอใจและ
(ชาญวทิยา) ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ดี (ชาญวทิยา) ส่ิงอ านวยความ มีความสะดวกสบาย

และส่งเสริมสาธารณะ (รายละเอียดตามแบบ สะดวกที่ดี รองรับ ในการใช้บริการ
ประโยชน์ระดับชุมชนท าให้ แปลนเทศบาลก าหนด) ประชาชนและเยาวชน สนามฟตุบอลมากขึ้น

เกิดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาใช้สนามฟตุบอล

ในทอ้งถิ่นและชุมชน ได้มากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 20,000,000 20,000,000 - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

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

น้้า คลองศาลา ฤดูแล้งและบริหารจัดการ คลองศาลา พร้อมส่ิง ที่มีน้้าอุปโภค สร้างรายได้ใหก้ับ
ช่วงกม.1+637 ระดับน้้าในพื้นที่ให้ ประกอบ บริโภคอย่าง ชุมชนเปน็สถานที่
(บริเวณชุมชนที่ 14) เพยีงพอ  - งานประตูระบายน้้า เพยีงพอ ระบบ ทอ่งเที่ยวพกัผ่อน

ขนาดประมาณ 2.25x นิเวศน์มีความ หย่อนใจ
2.25 เมตร จ้านวน 4 บาน อุดมสมบรูณ์
ปดิเปดิด้วยระบบไฟฟา้ ร้อยละ 90
พร้อมไฟส่องสวา่ง
 - งานผิวจราจร ค.ส.ล.
ความหนาประมาณ 0.15
เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่
160 ตารางเมตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นป้องกันน้้าท่วม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

 - งานติดต้ังราวกันตก
ทั้ง 2 ฝ่ัง ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 48 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานส้านักงาน
โยธาธกิารและผังเมือง
จังหวดัเพชรบรูณ์)

รวม 1 โครงการ - - 10,000,000 - - - - - - -
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง เพื่อเพิ่มแสงสวา่งใหก้ับ ติดต้ังโคมไฟฟา้ส่องสวา่ง 494,000 - - - - มีความปลอดภยัใน ประชาชนปลอดภยั กองช่าง

บริเวณสะพานในเขต บริเวณพื้นที่ใหเ้กิดความ หลอด LED ขนาด 30 W ชีวติและทรัพย์สิน และพงึพอใจ
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ปลอดภยัต่อชีวติและ พร้อมเสาดวงโคมเหล็ก เพิ่มขึ้น

ทรัพย์สินของประชาชน กันสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์
ยามค่่าคืน กลาง 3 นิ้ว ความสูง

ไม่น้อยกวา่ 5 เมตร
เชื่อมต่อเดินระบบสาย
ไฟฟ้าและอปุกรณ์ จ่านวน
32 ชุด (ตามแบบแปลน
เทศบาลก่าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นไฟฟ้า)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ขยายเขตไฟฟา้และระบบ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนใหแ้ก่การไฟฟา้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนและชุมชน ประชาชนพงึพอใจ กองช่าง
จ่ายกระแสไฟฟา้ภายใน ครอบคลุมภายในเขต ส่วนภมูิภาคในการด่าเนิน ในเขตเทศบาลฯ มีไฟฟา้ แสงสวา่ง
เขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ กิจการที่เปน็ประโยชน์แก่ ได้มีไฟฟา้ใช้เพื่อ ทั่วถึงทกุครัวเรือน

เพื่อประชาชนและชุมชน สาธารณะ ตามมาตรา อ่านวยความสะดวก ท่าใหช้ีวิตความเปน็

ในเขตเทศบาลมีไฟฟา้ 67 ทวิ แหง่พระราชบญัญัติ และปลอดภยั อยูส่ะดวกปลอดภยั

แสงสวา่งเพยีงพอและ เทศบาล พ.ศ. 2496 เพิ่มขึ้น มากยิ่งขึ้น
ทั่วถึงฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั

รวม 2  โครงการ - - 1,494,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -
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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 ขยายเขตแนวประปาและ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนใหแ้ก่การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีน ้าอปุโภค ประชาชนพึงพอใจ กองช่าง

ระบบจ้าหน่ายน ้าประปา ครอบคลุม ภายในเขต ประปาส่วนภมูิภาค บริโภคที่สะอาดและ มีน ้าอุปโภค
ภายในเขตเทศบาลฯ เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ในการด้าเนินกิจการที่ ปลอดภยัทั่วถึงเพิ่มขึ น บริโภคที่สะอาดได้

เพื่อประชาชนได้มีน ้า เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ ร้อยละ 90 มาตรฐาน 
สะอาดใช้ในการอุปโภค- ตามมาตรา 67 ทวิ ถูกสุขอนามัย
บริโภคอย่างทั่วถึง แหง่พระราชบญัญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบนั

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทีย่ม
    ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 คลองสวยน ้าใส เพื่อปรับปรุงฟื้นฟคุูณภาพ ปรับปรุงภมูิทศัน์และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คลองแสนพญาโศก คุณภาพน ้าใน ส้านักปลัด

น ้า ในแม่น ้า คูคลอง ใหดี้ ฟื้นฟคุูณภาพน ้า คลอง คลองคู คลองศาลา แม่น ้า คูคลอง เทศบาล
ขึ นและสามารถน้าไปใช้ แสนพญาโศก คลองคู และคลองแม่น ้าเก่า ในเขตเทศบาล ฝ่ายปอ้งกันฯ
ประโยชน์ เพื่อใหเ้กิด คลองศาลา และคลอง มีความสะอาดและ เมืองเพชรบรูณ์
คลองสวย น ้าใส และเสริม แม่น ้าเก่า ฯลฯ ในเขต สวยงามเพิ่มขึ น ดีขึ น สามารถน้า
สร้างภมูิทศัน์ของแหล่งน ้า เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ ร้อยละ 80 ไปใช้ประโยชน์ได้
ใหดู้สะอาดและสวยงาม และภมูิทศัน์ของ

แหล่งน ้า ดูสะอาด
และสวยงาม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. 02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นน้้าอุปโภค - บริโภค)
            แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

2 ก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า เพื่อก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า ก้าจัดวชัพชืในแหล่งน ้า 500,000 500,000 - - - แหล่งน ้าในเขต คุณภาพน ้าใน ส้านักปลัด
ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาลเมือง ในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แหล่งน ้า ในเขต เทศบาล
เพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ ใหม้คีวามสะอาด เพชรบรูณ์ มีความสะอาด และมี เทศบาลเมือง ฝ่ายปอ้งกันฯ

และมีภมูิทศัน์ที่สวยงาม (รายละเอียดตามแบบ ภมูิทศัน์ที่สวยงาม เพชรบรูณ์มีความ
แปลนเทศบาลก้าหนด) เพิ่มขึ น ร้อยละ 80 สะอาดสามารถน้า

ไปใช้ประโยชน์ได้
และมีภมูิทศัน์ที่
สวยงาม

รวม 2 โครงการ - - 600,000 600,000 100,000 100,000 100,000 - - -
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ผ. 02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 



แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 จัดงานประเพณี เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณีอุ้ม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนนกัท่องเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

อุ้มพระด้าน้้า ภาคเอกชน ประชาชน พระด้าน้้า เช่น ขบวน (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) (งบจงัหวดั) มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน
นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก, ขบวนแห่ เกี่ยวกับประวติัของ ร่วมกนัอนุรักษ์และสืบ
ธา้รงรักษาประเพณีและ ทางน้้า, งานแสดงแสง งานประเพณีอุ้มพระ สานประเพณีทอ้งถิ่น
เปน็การส่งเสริมการทอ่ง สี เสียง และเทศกาล ด้าน้้าและเข้ามาเที่ยว และร่วมเผยแพร่
เที่ยวของจังหวดัเพชรบรูณ์ อาหารสะอาดรสชาติ ทกุปมีากขึ้น การทอ่งเที่ยวจังหวดั
ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก อร่อย ฯลฯ ร้อยละ 95 เพชรบรูณ์ใหรู้้จักกัน
ยิ่งขึ้น อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่5  การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชวีิต

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

2 จัดงานประเพณี เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ จัดงานประเพณีอุ้ม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนนกัท่องเที่ยว ประชาชน หน่วยงาน อบจ.พช.
อุ้มพระด้าน้้า ภาคเอกชน ประชาชน พระด้าน้้า เช่น ขบวน (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) (งบ อบจ.พช.) มีความรู้ความเข้าใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน

นักเรียนได้ร่วมกันสืบสาน แหท่างบก, ขบวนแห่ เกี่ยวกับประวติัของ ร่วมกนัอนุรักษ์และสืบ
ธา้รงรักษาประเพณีและ ทางน้้า, งานแสดงแสง งานประเพณีอุ้มพระ สานประเพณีทอ้งถิ่น
เปน็การส่งเสริมการทอ่ง สี เสียง และเทศกาล ด้าน้้าและเข้ามาเที่ยว และร่วมเผยแพร่
เที่ยวของจังหวดัเพชรบรูณ์ อาหารสะอาดรสชาติ ทกุปมีากขึ้น การทอ่งเที่ยวจังหวดั
ใหรู้้จักอย่างแพร่หลายมาก อร่อย ฯลฯ ร้อยละ 95 เพชรบรูณ์ใหรู้้จักกัน
ยิ่งขึ้น อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น

รวม 2 โครงการ - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - - -
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 เพิ่มประสิทธภิาพการ 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ  - งานติดต้ังไฟแสงสวา่ง 7,500,000 7,500,000 - - - ประชาชน นกัทอ่งเที่ยว ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ยุทธศาสตร์

จราจรเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชนิดหลอด LED บริเวณ เข้ามาเยี่ยมชมแหล่ง เมืองเพชรบรูณ์ และ จังหวดั
ทอ่งเที่ยว ชุมชนที่ 1 ในการพฒันาโครงสร้าง ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ทอ่งเที่ยวบริเวณ นักทอ่งเที่ยวมีความ เพชรบรูณ์
นารีพฒันา พื้นฐานเพื่อรองรับการขยาย เขตเทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ ชุมชนที่ 1 นารีพฒันา ปลอดภยัเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ตัวด้านการทอ่งเที่ยวรวมทั้ง (รายละเอียดตามแบบ เปน็จ้านวนมากขึ้นทกุปี ประชาชนนักทอ่งเที่ยว
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล แปลนแผนผังเทศบาล ประชาชนนักทอ่งเที่ยว มาเที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยว
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ ก้าหนด) มคีวามปลอดภยัมากขึ้น ในชุมชนที่ 1 นารีพฒันา
แหง่ชาติ ยุทธศาสตร์ระยะ ประชาชนมีรายได้จาก เพิ่มมากขึ้น
20 ป ีแผนพฒันาเศรษฐกจิ การทอ่งเที่ยวเพิ่มมาก
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ขึ้นทกุปี
และยุทธศาสตร์กระทรวง
การทอ่งเที่ยวและกีฬา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม

2.เพื่อพฒันาและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี
มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยว

ใหม้ีแสงสวา่งเพยีงพอและ
ทั่วถึงอันเปน็การอ้านวย
ความสะดวกปลอดภยัแก่
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว
3.เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงาน

อย่างประหยัดและคุ้มค่า
4.ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 7,500,000 7,500,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 ส่งเสริมการพฒันา เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดหาตู้ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 9,900,000 - - - - ประชาชน นักเรียน ประชาชน นักเรียน ยุทธศาสตร์

14 ประทบัใจเที่ยวใน การประชาสัมพนัธ ์แหล่ง แบบจอดิจิตอล ประเภท นักศึกษา เยาวชน นักศึกษา เยาวชน จังหวดั
เมืองเพชรบรูณ์ ทอ่งเที่ยว 14 ประทบัใจ กลางแจ้ง ขนาดไม่น้อย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เพชรบรูณ์
(AI Smart City Kiosk) เที่ยวในเมืองเพชรบรูณ์ กวา่ 106.3x280x298 เดินทางเข้ามา เดินทางเข้ามา

และแหล่งทอ่งเที่ยวอื่นที่อยู่ เซนติเมตร ทศันศึกษาแหล่ง ทศันศึกษาแหล่ง
ในเขตเทศบาล ในรูปแบบ จ้านวน 14 ปา้ย ทอ่งเที่ยว14 ประทบัใจ ท่องเทีย่ว 14 ประทับใจ

ส่ือระบบดิจิตอล เที่ยวในเมอืงเพชรบรูณ์ เที่ยวในเมอืงเพชรบรูณ์

ประเภทกลางแจ้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 เพิ่มขึ้นทกุปแีละท้าให้

เศรษฐกิจดีขึ้น
ประชาชนมีรายได้
มากขึ้น

รวม 1 โครงการ - - 9,900,000 - - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว)
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาดา้นการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วเพ่ือสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิม
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 เพิ่มประสิทธภิาพระบบ 1.เพื่อใช้เปน็ศูนย์ก้าจัดขยะ ด้าเนินการ ดังนี.้- 70,000,000 70,000,000 - - - การบริหารจัดการ 1.มีพื้นที่รองรับขยะมาก ส้านักงาน

ก้าจัดขยะรวมเทศบาล มูลฝอยรวมของจังหวดั 1.ก่อสร้างบอ่ก้าจัดขยะ ขยะมูลฝอยได้อย่าง ขึ้นท้าใหไ้ม่เกิดปญัหาขยะ นโยบายและ
เมอืงเพชรบรูณ์ ระยะที่ 4 เพชรบรูณ์และเพื่อก้าจัดขยะ ระยะที่ 4 จ้านวน 1 บอ่ ถูกสุขลักษณะไม่ก่อ ตกค้างเกิดการบริหารจัด แผนทรัพยากร
(โครงการกอ่สร้างบอ่ก้าจัด มูลฝอยฯ ใหถู้กสุขลักษณะ 2.จัดซ้ือรถแทรกเตอร์ ใหเ้กิดมลภาวะต่อ การขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ดี ธรรมชาติและ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะหรือ จ้านวน 1 คัน ส่ิงแวดล้อมและเหตุ 2.รองรับขยะจาก อปท. ส่ิงแวดล้อม
ระยะที่ 4) เหตุเดือดร้อนร้าคาญ 3.จัดซ้ือรถแบคโฮว์ เดือดร้อนร้าคาญได้ อื่นๆ ได้ และช่วยแก้ไข

2.เพื่อใหม้ีรถใช้บริหาร จ้านวน 1 คัน อย่างมีประสิทธภิาพ ลดปญัหาขยะล้นเมืองได้
จัดการขยะมลูฝอยลดปญัหา 4.จัดซ้ือรถบรรทกุ 10 ล้อ 3.ผู้ปฏบิติังานมีรถใช้
ขยะล้นเมืองได้อย่างมี จ้านวน 1 คัน ในการปฏบิติัหน้าที่
ประสิทธภิาพ สะดวกรวดเร็วท้าใหง้าน

มีประสิทธภิาพลดปญัหา
ขยะล้นเมืองได้ดี

รวม 1 โครงการ - - 70,000,000 70,000,000 - - - - - -

              รายละเอียดโครงการพัฒนา

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาคนและสังคมเมอืง (การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 เพิ่มประสิทธภิาพการ 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งโมเดิล 9,900,000 9,900,000 - - - เส้นทางการจราจร ประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์

จราจรเพื่อส่งเสริมการ การทอ่งเที่ยวของจังหวดั หลอด LED ชนิด 120 วตัต์ มคีวามสว่างเพยีงพอ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั
ทอ่งเที่ยวในเขต เพชรบรูณ์ ความสูงรวม 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชน และนักทอ่งเที่ยวมี เพชรบรูณ์
เทศบาลเมอืงเพชรบรูณ์ 2.เพื่อพฒันาและยกระดับ จ านวน 214 ชุด มีการสัญจรเพิ่มมาก ความปลอดภยัใน
ระยะที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี (รายละเอียดตามแบบแปลน ขึ้น มีความปลอดภยั การใช้ถนนสัญจร

มาตรฐานรองรับการ แผนผังเทศบาลก าหนด) ในชีวติและทรัพย์สิน ไปมาได้ดีมากยิ่งขึ้น
ทอ่งเที่ยวใหม้ีแสงสวา่ง ของประชาชน สร้างเศรษฐกจิ

เพยีงพอและทั่วถึง เพิ่มขึ้น รายได้มากขึ้น
3.เพื่อก่อใหเ้กิดการใช้
พลังงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
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                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02/2

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. 02/2

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 เพิ่มประสิทธภิาพการ 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งโมเดิล 9,900,000 9,900,000 - - - เส้นทางการจราจร ประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์
จราจรเพื่อส่งเสริมการ การทอ่งเที่ยวของจังหวดั หลอด LED ชนิด 120 วตัต์ มคีวามสว่างเพยีงพอ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั
ทอ่งเที่ยว (วัดไตรภมู)ิ เพชรบรูณ์ ความสูงรวม 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน ประชาชน และนักทอ่งเที่ยวมี เพชรบรูณ์
ระยะที่ 3 2.เพื่อพฒันาและยกระดับ จ านวน 214 ชุด มีการสัญจรเพิ่มมาก ความปลอดภยัใน

โครงสร้างพื้นฐานใหม้ี ช่วงที่ 1 ถนนพระพทุธบาท ขึ้น มีความปลอดภยั การใช้ถนนสัญจร

มาตรฐานรองรับการ จากโรงเรียนเทศบาล 2 ถึง ในชีวติและทรัพย์สิน ไปมาได้ดีมากยิ่งขึ้น
ทอ่งเที่ยวใหม้ีแสงสวา่ง สุดเขตเทศบาล ของประชาชน สร้างเศรษฐกจิ

เพยีงพอและทั่วถึง ช่วงที่ 2 ถนนเทพาพฒันา เพิ่มขึ้น รายได้มากขึ้น
3.เพื่อก่อใหเ้กิดการใช้ จากสามแยกโรงเรียนวชัรชัย
พลังงานอย่างประหยัด ถึงสถานพนิิจคุ้มครองเด็ก
และคุ้มค่า และเยาวชนฯ (รายละเอียดตาม

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

รวม 2 โครงการ - - 19,800,000 19,800,000 - - - - - -
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แบบ ผ. 02/2

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 ก่อสร้างถนนเพื่อขนส่ง เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร  - ก่อสร้างถนนผิวจราจร 10,000,000 10,000,000 - - - ความปลอดภยัในชวีิต ประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์

ทางการเกษตร สาย หนาแน่นและอ้านวยความ แอสฟสัติกคอนกรีต หนา และทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวดั
ถนน ง.1 - หลังวทิยาลัย สะดวกแก่นักเรียน ประมาณ 0.05 ม. ประชาชนเพิ่มขึ้น และนักทอ่งเที่ยวมี เพชรบรูณ์
เทคนิคเพชรบรูณ์ นักศึกษาและประชาชน ผิวจราจรกวา้งประมาณ ความปลอดภยัในการ

ช่วงเวลาเร่งด่วนบนทาง 7.00 เมตรไหล่ทาง ใช้ถนนสัญจรไปมา
หลวงหมายเลข 21 ข้างละ 1.50 เมตร ได้ดีมากยิ่งขึ้น
บริเวณหน้าศูนย์ราชการ ความยาวรวม 468.00
และสถานศึกษา เมตร พร้อมระบบไฟฟา้
(ตามแบบแปลนของส้านัก ส่องสวา่ง
งานโยธาธกิารและผังเมือง
เลขที่ 58/2560)

รวม 1 โครงการ - - 10,000,000 10,000,000 - - - - - -

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นการคมนาคม)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 ปรับปรุงภมูิทศัน์สวน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ  - ปรับปรุงน้้าพ ุศาลา 20,000,000 20,000,000 - - -  - ประชาชน หน่วยงาน  - ประชาชน นักท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์

สาธารณะสระกลางเมือง ทอ่งเที่ยวของจังหวดั น้้าตก ทางเดิน ภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ จังหวดั
เพชรบรูณ์ใหส้ระกลางเมอืง  - งานปฏมิากรรม มาใช้สวนสาธารณะ ภาคเอกชนพงึพอใจ เพชรบรูณ์
มีความพร้อมทกุ ๆ ด้าน  - ไฟฟา้แสงสีและอื่นๆ สระกลางเมืองเพิ่ม ได้รับการอ้านวยความ
ประชาชน นักทอ่งเที่ยว (รายละเอียดตาม มากขึ้นตลอดทั้งปี สะดวก ความปลอดภยั
และเกิดประโยชน์ต่อ แบบแปลนเทศบาล ต้ังแต่ช่วงเวลาเช้า ทกุ ๆ ด้าน
ประชาชนใช้ออกก้าลังกาย ก้าหนด) ถึงกลางคืน  - เปน็สถานที่ทอ่งเที่ยว

พกัผ่อนหย่อนใจจัดกจิกรรม  - ประชาชนมรีายได้ ที่มคุีณภาพได้มาตรฐาน

ต่าง ๆ ของภาครัฐและ เพิ่มมากขึ้น สากล
เอกชนร่วมกนัใช้ประโยชน์  - เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

จากสถานที่ ได้หลากหลายไว้บริการ

ประชาชน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  ยกระดบัคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาดา้นพ้ืนทีส่าธารณะและภูมทิัศน์)
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 ก่อสร้างและปรับปรุง เพื่อพฒันาพื้นที่สภาพ 1.งานขอบเขตตล่ิง 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 พัฒนาสภาพแวดล้อม เปน็สถานที่ทอ่งเที่ยว กรมโยธาธิการ

สวนสาธารณะหนองนารี แวดล้อมทางกายภาพของ 2.งานทางเดิน ทางกายภาพของ ที่มีคุณภาพและสภาพ และผังเมือง
ชุมชนใหเ้ปน็มาตรฐาน 3.งานสะพาน ชุมชนใหเ้ปน็มาตรฐาน แวดล้อมที่ดี สร้าง
มีความเป็นระเบียบสวยงาม 4.งานพื้นที่นั่งพกั มีความเปน็ระเบยีบ เศรษฐกิจสร้างรายได้
ปลอดภยัและเปน็สถานที่ 5.งานพื้นที่จัดลาน สวยงาม ปลอดภยัและ ใหก้ับชุมชนในพื้นที่
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มี กจิกรรมและอื่น ๆ ฯลฯ เป็นเมืองน่าอยู่เพิม่ขึ้น อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
คุณภาพ (รายละเอียดตาม

แบบแปลนแผนผัง
กรมโยธาธกิารและ
ผังเมืองด้าหนด)

รวม 2 โครงการ - - 320,000,000 320,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 - - -
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ผ. 03 บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์
 



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถบรรทกุน้้าเอนกประสงค์ 8,400,000 - - - - ส้านักปลัดเทศบาล

ภายใน และขนส่ง ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เปน็เคร่ืองยนต์ ฝ่ายปอ้งกันฯ
ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้่ากวา่
6,000 ซีซี หรือก้าลังเคร่ืองสูงสุด
ไม่ต้่ากวา่ 170 กิโลวตัต์
จ้านวน 3 คัน

 - รถบรรทกุพร้อมเครนและ 3,000,000 - - - - ส้านักปลัดเทศบาล
กระเช้า เปน็รถชนิด 6 ล้อ ฝ่ายปอ้งกันฯ
เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ
มีก้าลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกวา่
240 แรงม้า จ้านวน 1 คัน

2 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา  - กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) 10,000,000 10,000,000 - - - ส้านักปลัดเทศบาล
ภายใน และเผยแพร่ รวมอปุกรณ์ พร้อมการติดต้ังภายใน ฝ่ายปอ้งกันฯ

บริเวณเขตเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

3 การรักษาความสงบ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น  - ชุดผจญเพลิงในอาคาร 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ส้านักปลัดเทศบาล
ภายใน พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบอัดถัง ฝ่ายปอ้งกันฯ

อากาศ (SCBA) จ้านวน 2 ชุด

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 46,100 - - - - กองการศึกษา
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด
36,000 บทียีู จ้านวน 1 เคร่ือง
 - โต๊ะท้างาน มีขนาดไม่น้อยกวา่ 8,000 - - - - กองการศึกษา
กวา้ง 150 ซม. ลึก 75 ซม. 
จ้านวน 1 ตัว
 - เก้าอี้ส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั 5,580 - - - - กองการศึกษา
งาน ชนิดบนุวมพนักหลังพงิสูงมี
กลไลปรับระดับสูง-ต้่า ขนาดไม่
น้อยกวา่กวา้ง 64 ซม. X ลึก 67
ซม. X สูง 100 ซม. จ้านวน 2 ตัว
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงาน 17,000 - - - - กองการศึกษา
ส้านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
นอ้ยกว่า 19 นิ้ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 15,000 - - - - กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พมิพ ์(Ink Tank Printer) 
จ้านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ขนาด 1 kVA 5,800 - - - - กองการศึกษา
จ้านวน 1 เคร่ือง

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน  -ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 29,500 - - - - กองการศึกษา
จ้านวน 5 หลัง รร.ท.1
 - โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนอาคาร 90,000 - - - - กองการศึกษา
นครบาลได้รับรองคุณภาพจาก รร.ท.1
มอก.เบอร์ 4 จ้านวน 40 ชุด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนอาคาร - 90,000 - - - กองการศึกษา
เมืองราดได้รับรองคุณภาพจาก รร.ท.1
มอก.เบอร์ 4 จ้านวน 40 ชุด
 - โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนอาคาร - - 90,000 - - กองการศึกษา
ศรีเทพได้รับรองคุณภาพจาก รร.ท.1
มอก.เบอร์ 4 จ้านวน 40 ชุด
 - โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนอาคาร - - - 90,000 - กองการศึกษา
เพชรบรูณ์ได้รับรองคุณภาพจาก รร.ท.1
มอก.เบอร์ 4 จ้านวน 40 ชุด
 - โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนอาคาร - - - - 90,000 กองการศึกษา
เพชรบรุะได้รับรองคุณภาพจาก รร.ท.1
มอก.เบอร์ 4 จ้านวน 40 ชุด
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - 114,000 - - - กองการศึกษา
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด รร.ท.1
50000 บทียีู จ้านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - โต๊ะพบัอเนกประสงค์สีขาว - 7,620 - - - กองการศึกษา
จ้านวน 6 ตัว รร.ท.1
 - เก้าอี้บนุวมส้าหรับใช้ท้ากิจกรรม - 28,800 - - - กองการศึกษา
ของโรงเรียน จ้านวน 24 ตัว รร.ท.1

7 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  - ตู้ล้าโพง active 15" พร้อม - - 28,000 - - กองการศึกษา
ล้าโพงคอล่ัม หอ้งประชุมโรงเรียน รร.ท.1
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
จ้านวน 1 ชุด
 - ตู้ล้าโพง active 15" พร้อม - - - 28,000 - กองการศึกษา
ล้าโพงคอล่ัม หน้าเสาธงโรงเรียน รร.ท.1
เทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
จ้านวน 1 ชุด
 - ตู้ล้าโพง 8" จ้านวน 4 คู่ - - 16,000 - - กองการศึกษา
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 รร.ท.1
(บา้นในเมือง)

218



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - ตู้ล้าโพง 8" จ้านวน 4 คู่ - - - 16,000 - กองการศึกษา
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1 รร.ท.1
(บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง - - 30,000 - - กองการศึกษา
(มิกเซอร์) ขนาดไม่น้อยกวา่ รร.ท.1
16 ชาแนลจ้านวน 2 เคร่ือง
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง - - - 30,000 - กองการศึกษา
(มิกเซอร์) ขนาดไม่น้อยกวา่ 16 รร.ท.1
ชาแนลจ้านวน 2 เคร่ือง หน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) - - 8,000 - - กองการศึกษา
ขนาดไม่ น้อยกวา่ 500 วตัต์ รร.ท.1
จ้านวน 1 เคร่ือง หอ้งประชุม
โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - เคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) - - - 8,000 - กองการศึกษา
ขนาดไม่ น้อยกวา่ 500 วตัต์ รร.ท.1
จ้านวน 1 เคร่ือง หน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดถือย่าน - - 10,000 - - กองการศึกษา
ความถี่ UHF จ้านวน 2 ชุด รร.ท.1
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนไร้สาย ชนิดถือย่าน - - - 10,000 - กองการศึกษา
ความถี่ UHF จ้านวน 2 ชุด รร.ท.1
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - เคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์มิก - - 26,500 - - กองการศึกษา
แบบมีไลน)์ จ้านวน 1 เคร่ือง รร.ท.1
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - เคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์มิก - - - 26,500 - กองการศึกษา
แบบมีไลน)์ จ้านวน 1 เคร่ือง รร.ท.1
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - ล้าโพงแขวน 6 นิ้ว พร้อม Line - - 94,500 - - กองการศึกษา
30 วตัต์ จ้านวน 35 ตัว รร.ท.1
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - ล้าโพงแขวน 6 นิ้ว พร้อม Line - - - 94,500 - กองการศึกษา
30 วตัต์ จ้านวน 35 ตัว รร.ท.1
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1
(บา้นในเมือง)
 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ จ้านวน 1 ชุด - - 3,600 - - กองการศึกษา
หอ้งประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 รร.ท.1
(บา้นในเมือง)
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะ จ้านวน 1 ชุด - - - 3,600 - กองการศึกษา
หน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 1 รร.ท.1
(บา้นในเมือง)

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา  - โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 166,200 - - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ แบบ Smart TV ระดับความ รร.ท.1

ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160
พกิเซล ขนาด 65 นิ้ว 
จ้านวน 6 เคร่ือง 
 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - - - 201,600 - กองการศึกษา
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI รร.ท.1
Lumens จ้านวน 6 เคร่ือง

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองปั๊มน้้าอัตโนมัติ 14,500 - - - - กองการศึกษา
แบบแรงดันคงที่ 250 วตัต์ รร.ท.1
จ้านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงาน 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 กองการศึกษา
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง รร.ท.1
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ้านวน 22 เคร่ือง 
 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 20,000 - - - - กองการศึกษา
เลเซอร์หรือ LED ขาวด้า รร.ท.1
จ้านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 1 11,600 - - - - กองการศึกษา
kVA จ้านวน 2 เคร่ือง รร.ท.1
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา
VA จ้านวน 20 เคร่ือง รร.ท.1
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 138,300 - - - - กองการศึกษา
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด รร.ท.2
36000 บทียีู จ้านวน 3 เคร่ือง
 - โต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 5 ฟตุ 44,500 - - - - กองการศึกษา
จ้านวน 5 ตัว รร.ท.2
 - เก้าอี้ส้าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติั 13,950 - - - - กองการศึกษา
งานชนิดบนุวมพนักหลังพงิสูงมี รร.ท.2
กลไกปรับระดับสูง-ต้่า ขนาดไม่
น้อยกวา่กวา้ง 64 ซม.Xลึก 67 
ซม.Xสูง 100 ซม. จ้านวน 5 ตัว
 - ปั๊มน้้าอัตโนมัติแบบแรงดันไฟฟา้ 18,000 - - - - กองการศึกษา
220 โวลล์ ขนาด ปั๊ม 380 วตัต์ รร.ท.2
จ้านวน 2 เคร่ือง
 - ตู้ท้าน้้าร้อน น้้าเย็น พร้อมถัง 35,000 - - - - กองการศึกษา
ใส่น้้า ขนาดความกวา้งไม่น้อยกวา่ รร.ท.2
305 มม.สูงไม่น้อยกวา่ 380 มม.
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

จ้านวน 5 ตู้

12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงาน 44,000 - - - - กองการศึกษา
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง รร.ท.2
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ้านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 50,000 - - - - กองการศึกษา
VA จ้านวน 20 ชุด รร.ท.2
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 110,000 - - - - กองการศึกษา
ส้าหรับงานประมวลผล รร.ท.2
จ้านวน 5 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน  - โต๊ะพบัหน้าฟอเมก้าขาว 85,000 - - - - กองการศึกษา
หน้าขาว กวา้ง 75 ซม. X ยาว รร.ท.3
180 ซม. X สูง 75 ซม.
จ้านวน 50 ตัว
 - เก้าอี้จัดเล้ียงขาทรง A โครงชุบ 47,500 - - - - กองการศึกษา
เงา จ้านวน 100 ตัว รร.ท.3
 - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 216,000 - - - - กองการศึกษา
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด รร.ท.3
26,000 บทียีู จ้านวน 6 เคร่ือง

14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  - เคร่ืองขยายเสียง 7,900 - - - - กองการศึกษา
(เพาเวอร์มิกเซอร์) ขนาดไม่น้อย รร.ท.3
กวา่ 8 ชาแนล 1,000 วตัต์
จ้านวน 1 เคร่ือง
 - ตู้ล้าโพงเสียงกลางแหลม 7,500 - - - - กองการศึกษา
ขนาด 15 นิ้ว 1 คู่ รร.ท.3
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - ตู้ล้าโพงเสียงทุ้ม (ซับเบส) 12,000 - - - - กองการศึกษา
ขนาด 18 นิ้ว 1 คู่ รร.ท.3
 - ตู้เร็คเก็บอุปกรณ์พร้อมปล๊ัก 4,500 - - - - กองการศึกษา
AC Outlet 1 ชุด รร.ท.3
 - เคร่ืองขยายเสียง (Poweramp) 9,900 - - - - กองการศึกษา
ขับล้าโพงเสียงทุ้ม (ซับเบส) ก้าลัง รร.ท.3
1,200 วตัต์ จ้านวน 1 เคร่ือง
 - ไมโครโฟนไร้สายคู่ ชนิดถือย่าน 4,500 - - - - กองการศึกษา
ความถี่ UHF จ้านวน 1 เคร่ือง รร.ท.3

15 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณา  - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 84,000 - - - - กองการศึกษา
และเผยแพร่ ระดับ XGA ขนาด 3,500 รร.ท.3

ANSI Lumens จ้านวน 3 เคร่ือง
 - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ 45,900 - - - - กองการศึกษา
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว รร.ท.3
จ้านวน 3 จอ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

 - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 13,600 - - - - กองการศึกษา
ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 16 รร.ท.3
ล้านพกิเซล จ้านวน 1 ตัว

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับงาน 44,000 - - - - กองการศึกษา
ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดง รร.ท.3
ภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว)
จ้านวน 2 เคร่ือง
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 5,000 - - - - กองการศึกษา
VA ราคา จ้านวน 2 ชุด รร.ท.3
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก 22,000 - - - - กองการศึกษา
ส้าหรับงานประมวลผล รร.ท.3
จ้านวน 1 เคร่ือง 
 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 90,000 - - - - กองการศึกษา
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก รร.ท.3
พมิพ ์(Ink Tank Printer) 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

จ้านวน 12 เคร่ือง

17 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส้านักงาน  - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 92,200 - - - - กองการศึกษา
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน ขนาด รร.ท.4
36,000 บทียีู จ้านวน 2 เคร่ือง
 - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,800 - - - - กองการศึกษา
จ้านวน 2 ตู้ รร.ท.4

18 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา  - โต๊ะนักเรียน โต๊ะขนาดไม่น้อย 45,000 - - - - กองการศึกษา
กวา่ 40x60 ซม. ความสูงของ รร.ท.4
โต๊ะไม่น้อยกวา่ 76 ซม.ผ่าน มอก.
จ้านวน 50 ตัว 
 - เก้าอี้นักเรียน เก้าอี้ขนาดไม่น้อย 22,500 - - - - กองการศึกษา
กวา่ 36 x 38 ซม. ความสูงของ รร.ท.4
เก้าอี้ไม่น้อยกวา่ 73 ซม.
จ้านวน 50 ตัว
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

19 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี 44,400 - - - - กองการศึกษา
และขนส่ง แบบเกียร์ธรรมดา จ้านวน 1 คัน รร.ท.4

20 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร 62,000 - - - - กองการศึกษา
เขาควาย ขนาด 75 x 180 รร.ท.4
x 75 ซม. จ้านวน 20 ตัว

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 85,000 - - - - กองการศึกษา
All In One ส้าหรับงานส้านักงาน รร.ท.4
จ้านวน 5 เคร่ือง
 - เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ ขนาด 800 12,500 - - - - กองการศึกษา
VA จ้านวน 5 เคร่ือง รร.ท.4

22 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองพน่หมอกควนั ปริมาณ 118,000 - - 118,000 - กองสาธารณสุข
การฉีดพน่น้้ายาไม่น้อยกวา่ 40
ลิตรต่อชั่วโมง จ้านวน 2 เคร่ือง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

23 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว  - เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 - - - - กองสาธารณสุข
เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
จ้านวน 2 เคร่ือง

24 สร้างความแข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา  - ครุภณัฑ์กีฬา เคร่ืองออก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองสวสัดิการสังคม
ของชุมชุน ก้าลังกายกลางแจ้ง ส้าหรับ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองฯ
ได้แก่ เคร่ืองนวดหลัง เคร่ืองบริหาร
ข้อเข่า เคร่ืองออกก้าลังขา ฯลฯ

25 ศาสนาวฒันธรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - รถโดยสารทอ่งเที่ยว  - 3,000,000  -  -  - ส้านักปลัดเทศบาล
นันทนาการ และขนส่ง ขนาด 35 ที่นั่ง จ้านวน 2 คัน ฝ่ายส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

รวม 25 โครงการ - - - 25,028,730 14,774,420 1,840,600 2,160,200 1,624,000 -
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

 



 
 

  
ส่วนท่ี 4 

การติดตามและประเมนิผล 
 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
1.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
4) วิสัยทัศน์ 
5) กลยุทธ์ 
6) เป้าประสงค์ 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
8) แผนงาน 
9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
10) ผลผลิต/โครงการ 

  เกณฑ์คะแนนที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ก าหนดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งจะด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่น าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีว่ามีความ
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ และจะด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ได้
น าไปปฏิบัติจริงว่าเกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อย่างไร โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น 
สามารถสนองตอบต่อสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนหรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจหรือไม่     
โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบด้วย 
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  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
  2.5 โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
3) เป้าหมายมีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5) เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
6) โครงการมีความสอดคล้องกับ THAILAND 4.0 
7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  เกณฑ์คะแนนที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร แผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 

1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2) แบบบัตรคะแนน 
3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 
4) แบบเชิงเหตุผล 
5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น 
7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
8) แบบการประเมินผลกระทบ 
9) แบบการประเมินความเสี่ยง 
10) แบบการประเมินตนเอง  


