


   
 

 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 

ในการเพ่ิมเติ่มพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

                   ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาเมือง
เพชรบูรณ์  โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ได้พิจารณาและผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแก้ไข 
ปัญหาเร่งด่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบาย 
ของรัฐ  ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

             เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง 
             การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราญสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ   
                    -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               จ านวน    1    โครงการ 
              การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
                     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 จ านวน    1    โครงการ        
              การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
                     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  จ านวน    1    โครงการ       
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
              การพัฒนาด้านการบริการประชาชน 
                    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  จ านวน    4    โครงการ       
                    - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               จ านวน    3    โครงการ 
               การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                    -แผนงานการรักษาความสงบภายใน                   จ านวน    2    โครงการ        
                    -แผนงานเคหะและชุมชน                                จ านวน    2    โครงการ        
                    -แผนงานสาธารณสุข                                     จ านวน    2    โครงการ        
                    -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    จ านวน    3    โครงการ  
                การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                    -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                    จ านวน    3    โครงการ        
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                การพัฒนาด้านการคมนาคม 
                     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  จ านวน   7    โครงการ       
                



๒ 

 

               การพัฒนาด้านการขนส่งและการจราจร 
                     -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              จ านวน   1    โครงการ       
               การพัฒนาด้านพื้นที่สาธารณะและภูมิทัศน์     
                     -แผนงานการเคหะและชุมชน                     จ านวน    3    โครงการ       
                การพัฒนาด้านการระบบระบายน้ า 
                      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            จ านวน    2    โครงการ       
                การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
                      -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            จ านวน    3     โครงการ      

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำคนและสังคมเมือง
  1.  กำรพัฒนำด้ำนวัฒนธรรมประเพณี โบรำณสถำน 
       โบรำณวัตถุ กีฬำและนันทนำกำร
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 5,000,000
  2.  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียว 
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000  -  -  -  -  -  - 1 250,000
  3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำม
       เข้มแข็งของชุมชน
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000  -  -  -  -  -  - 1 500,000

รวม 3 1,750,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 6 5,750,000

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569

3



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
  1.  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรบริกำรประชำชน
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,400,000  -  -  -  -  -  - 4 1,400,000
          - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 733,800  -  -  -  -  -  - 3 733,800
  2.  กำรพัฒนำด้ำนวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
       ในกำรปฏิบัติงำน
          - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 13,400,000 1 13,000,000  -  -  -  -  -  - 3 26,400,000
          - แผนงานสาธารณสุข 2 1,100,000  -  -  -  -  -  -  -  - 2 1,100,000
          - แผนงานเคหะและชุมชน 2 2,400,000 1 1,500,000  -  -  -  -  -  - 3 3,900,000
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,350,000  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1,350,000
  3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
       ในกำรปฏิบัติงำน
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2,000,000  -  -  -  -  -  -  -  - 3 2,000,000

รวม 19 22,383,800 2 14,500,000 0 0 0 0 0 0 21 36,883,800
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2569

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
  1.  กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 3,500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 7 3,500,000
  2.  กำรพัฒนำด้ำนขนส่งและกำรจรำจร
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 1 500,000
  3.  กำรพัฒนำด้ำนพ้ืนท่ีสำธำรณะและภูมิทัศน์
          - แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,750,000  -  -  -  -  -  -  -  - 3 2,750,000
  4.  กำรพัฒนำด้ำนระบบระบำยน้ ำ
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 5,000,000  -  -  -  -  -  -  -  - 2 5,000,000
  5.  กำรพัฒนำด้ำนไฟฟ้ำ
          - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 1,500,000  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1,500,000

รวม 16 13,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13,250,000

รวมท้ังส้ิน 38 37,383,800 3 15,500,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 43 55,883,800
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมกีฬาและจัด เพ่ือให้เยาวชนและ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000   1,000,000  เด็ก เยาวชนและ เด็ก เยาวชนและ กองสวัสดิการ

กิจกรรมนันทนาการ ประชาชนท่ัวไปได้ใช้ แข่งขันกีฬาและจัด ประชาชน ได้รู้จัก ประชาชนท่ัวไป สังคม

เพ่ือต่อต้านยาเสพติด เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เกิด เข้าร่วมกิจกรรม

ส าหรับประชาชนและ โดยการออกก าลังกายและ ส าหรับประชาชนและ ประโยชน์ด้วย มากข้ึนและรู้จัก

เยาวชน จัดกิจกรรมนันทนาการ เยาวชน ในเขตเทศบาล กิจกรรมออก ใช้เวลาว่างให้เป็น

ให้กล้าแสดงออกและ เมืองเพชรบูรณ์ เช่น ก าลังกายการแข่งขัน ประโยชน์ด้วย

ห่างไกลยาเสพติด แข่งขันตะกร้อ ฟุตซอล กีฬสและนันทนาการ กิจกรรมออก

บาสเกตบอล ประกวด และท าให้ห่างไกล ก าลังกายการแข่งขัน

ดนตรี ประกวด Cover จากยาเสพติด กีฬสและนันทนาการ

DANCE กิจกรรมดนตรี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85 และท าให้ห่างไกล

ในสวน ฯลฯ จากยาเสพติด

            แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง (การพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ กีฬาและนันทนาการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับภูมิทัศน์ติดต้ัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -ปรับภูมิทัศน์ติดต้ังไฟฟ้าประดับ 250,000 -         -         -          -          ประชาชน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ส านักปลัด

ไฟฟ้า แสง สี บริเวณ บริเวณสถานท่ีให้มีความแสง สี พร้อมติดต้ังตู้ควบคุม นักท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจท่ีมี ฝ่ายส่งเสริม
อนุสรณ์แสนศักด์ิ สวยงาม ทันสมัย และ ระบบไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด มาเท่ียวชมสถานท่ี ความสวยงาม และ การท่องเท่ียว

ปลอดภัย ให้แก่ผู้มา  -ขนาดรูปทรงและจ านวนไฟฟ้า เกิดความพึงพอใจ กระตุ้นเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียว ประดับ แสง สี ความปลอดภัย และ สร้างรายได้ให้แก่

 (รายละเอียดตามแบบแปลน ประทับใจเพ่ิมข้ึน ชุมชนในพ้ืนท่ี
แผนผังเทศบาลก าหนด) ร้อยละ 90

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง (การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงอาคารโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงอาคารโรงเรียน 500,000 -           -           -           -           ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กองสวัสดิการ

เมืองเพชรบูรณ์ เฟส 2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ( ราย ชีวิตและส่งเสริม ชีวิตและส่งเสริม สังคม
เป็นอาคารประจ าศูนย์ ละเอียดตามแบบแปลน อาชีพผู้สูงอายุ อาชีพผู้สูงอายุ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และ แผนผังเทศบาลเมือง เทศบาลเมือง เทศบาลเมือง
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพชรบูรณ์ ) เพชรบูรณ์ มีอาคาร เพชรบูรณ์ มีอาคาร
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ท่ีท าการเพ่ือปฏิบัติ ท่ีท าการเพ่ือปฏิบัติ

งานและกิจกรรม งานและกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

            แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมเมือง (การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างทางเท้า เพ่ือให้มีทางเดินเข้าโรงเรียน ก่อสร้างทางเท้าพร้อมหลังคา 500,000 -        -        -        -       ครู นักเรียนและ โรงเรียนมีหลังคา กองการศึกษา

พร้อมหลังคาคลุม มีหลังคากันแดด กันฝน คลุมภายในโรงเรียนเทศบาล 4 ผู้ปกครองมีความ กันแดดกันฝนท่ีดีไว้ใช้ รร.ท.4
ภายในโรงเรียน ส าหรับประชาชนในชุมชน ( บ้านไทรงาม ) สะดวกในการสัญจร ในสถานท่ีราชการ
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) นักเรียน และครู 1.งานก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หนา ไปมามีหลังคากันแดด ส าหรับนักเรียนและ

0.10 ม. ความกว้าง 1.00 ม. กันฝน ประชาชนในชุมชน
ความยาวรวม 136.00 ม.
คิดเป็นพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
136.00  ตร.ม.
2.งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้า 
กว้าง 2.00 ม. ยาว 136.00 ม.
จ านวน 56 ฐาน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

2 ก่อสร้างหลังคาคลุม เพ่ือป้องกันเคร่ืองออก ก่อสร้างหลังคาคลุมเคร่ืองเล่น 200,000 -        -        -       -       ประชาชนมีสถานท่ี ประชาชนได้รับความ กองสวัสดิการ
เคร่ืองเล่นออกก าลังกาย ก าลังกายให้อยู่ในสภาพดี ออกก าลังกายบริเวณท่ีท าการ ไว้ออกก าลังกายได้ สะดวกมีสถานท่ีไว้ใช้ สังคม
บริเวณท่ีท าการชุมชน พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ชุมชนเก้าดาวพัฒนา ขนาด ตลอดเวลา (ทุกฤดู) ส าหรับออกก าลังกาย

เก้าดาวพัฒนา ( ทุกฤดูกาล ) หลังคา 6.00 x 20.00  ม. และเคร่ืองออกก าลัง ได้ตลอดเวลา (ทุกฤดู
พ้ืนท่ีหลังคารวมไม่น้อยกว่า กาย มีสภาพดีพร้อม กาล) และเคร่ืองออก
1,200.00 ตร.ม. ใช้งานได้ตลอดเวลา ก าลังกาย มีสภาพดี

พร้อมใช้งานได้ตลอด
เวลา
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

3 ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ีเล่น ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น 500,000 -        -        -       -       มีสถานท่ีเล่นเคร่ือง มีสถานท่ีเล่นเคร่ือง กองสวัสดิการ
หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 เคร่ืองเล่นเด็ก อย่าง หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 เล่นเด็กได้อย่าง เล่นเด็กได้อย่าง สังคม
( บ้านในเมือง ) ปลอดภัย และช่วยลด ( บ้านในเมือง ) ปลอดภัย และช่วย ปลอดภัย และช่วย

ความเส่ียงจากการ ลดความเส่ียงจาก ลดความเส่ียงจาก
บาดเจ็บ จากการหกล้ม การบาดเจ็บจากการ การบาดเจ็บจากการ
ของเด็ก และมีพัฒนาการ หกล้มของเด็ก หกล้มของเด็ก และ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

4 ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น เพ่ือให้เด็กมีสถานท่ีเล่น ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเล่น 200,000 -        -        -       -       มีสถานท่ีเล่นเคร่ือง มีสถานท่ีเล่นเคร่ือง กองสวัสดิการ
หน้าสถานีขนส่ง เทศบาล เคร่ืองเล่นเด็ก อย่าง หน้าสถานีขนส่งเทศบาล เล่นเด็กได้อย่าง เล่นเด็กได้อย่าง สังคม
เมืองเพชรบูรณ์ ปลอดภัย และช่วยลด เมืองเพชรบูรณ์ ปลอดภัย และช่วย ปลอดภัย และช่วย

ความเส่ียงจากการ ลดความเส่ียงจาก ลดความเส่ียงจาก
บาดเจ็บ จากการหกล้ม การบาดเจ็บจากการ การบาดเจ็บจากการ
ของเด็ก และมีพัฒนาการ หกล้มของเด็ก หกล้มของเด็ก และ
ท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือให้ศูนย์ออกก ำลังกำย จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเคร่ือง 247,500  -  -  -  - ประชำชนท่ีมำใช้บริกำร ประชำชนท่ีมำใช้บริกำร กองสวัสดิกำร

ส ำนักงำน นครบำลเพชรบูรณ์ (ฟิตเนส) ปรับอำกำศไว้ส ำหรับบริกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำร มีควำมพึงพอใจต่อกำร สังคม
มีควำมพร้อมไว้ส ำหรับ ประชำชนของศูนย์ออกก ำลังกำย บริกำรของศูนย์ออก บริกำรของศูนย์ออก
บริกำรประชำชนท่ีมำออก นครบำลเพชรบูรณ์ (ฟิตเนส) ก ำลังกำยนครบำล ก ำลังกำยนครบำล 
ก ำลังกำย จ ำนวน 5 เคร่ือง เพชรบูรณ์ (ฟิตเนส) เพชรบูรณ์ (ฟิตเนส)

เพ่ิมมำกข้ึน ร้อยละ 80 เพ่ิมมำกข้ึน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือป้องกันกำรเกิดอันตรำย จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและ 15,000  -  -  -  - ผู้มำใช้บริกำรมีควำม ผู้มำใช้บริกำรมีควำม กองสวัสดิกำร
โฆษณำและเผยแพร่ ท่ีอำจเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริกำร เผยแพร่ โทรทัศน์แอล อี ดี ปลอดภัยในชีวิตและ ปลอดภัยในชีวิตและ สังคม

และใช้เป็นหลักฐำนให้กับ ขนำด 43 น้ิว จ ำนวน 1 ทรัพย์สิน ร้อยละ 80 ทรัพย์สิน
หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกรณี เคร่ือง
เกิดเหตุ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการบริการประชาชน )
        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ท่ีมำใช้บริกำรมี จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬำเคร่ือง 471,300  -  -  -  - ประชำชนพึงพอใจ มี มีเคร่ืองออกก ำลังกำย กองสวัสดิกำร
กีฬำ เคร่ืองออกก ำลังกำย ออกก ำลังกำยในร่มไว้ส ำหรับ เคร่ืองออกก ำลังกำย เพียงพอต่อประชำชน สังคม

เพียงพอและมีสุขภำพ บริกำรประชำชนในศูนย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 ท่ีมำใช้บริกำรเคร่ือง
แข็งแรงดี ออกก ำลังกำยนครบำล ออกก ำลังกำยและมี

เพชรบูรณ์ (ฟิตเนส) ได้แก่ สุขภำพแข็งแรงมำกข้ึน
Home Gym 2.5 สถำนี
Kettle Bell 2-20 kg.
พร้อมช้ันวำง ,Smith Machine
พร้อมม้ำปรับระดับ ,ลู่ว่ิงไฟฟ้ำ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดหาเคร่ืองยนต์ เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหาเคร่ืองยนต์ส าหรับ 400,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัดฯ

เรือท้องแบน เพียงพอต่อการปฏิบัติ เรือท้องแบน ขนาด ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ ฝ่ายป้องกัน
หน้าท่ีในการช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า อย่างรวดเร็วและ อย่างรวดเร็ว
ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ การท างานมี และการท างานของ

จ านวน 2 เคร่ือง ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เจ้าหน้าท่ีมี
ร้อยละ 80 ประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากข้ึน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 จัดซ้ือรถดับเพลิง เพ่ือเตรียมความพร้อม จัดซ้ือรถดับเพลิงชนิดถังน้ า 13,000,000 13,000,000 -         -         -         การป้องกันและแก้ไข ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ
ในการป้องกัน และ ถังโฟมในตัว เป็นรถชนิด 6 ปัญหาอัคคีภัย และ พึงพอใจในการ ฝ่ายป้องกัน
แก้ไขปัญหาอัคคีภัย ล้อ  เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ สาธารณภัยต่างๆ ป้องกันและแก้ไข
และช่วยเหลือผู้ประสบ 4 จังหวะ มีก าลังแรงม้าสูงสุด ในเขตเทศบาล ปัญหาอัคคีภัย
สาธารณภัยต่างๆ ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เมืองเพชรบูรณ์ เพ่ิมมากข้ึน

บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพเพ่ิม
6,000 ลิตร และมีถังบรรจุ มากข้ึนร้อยละ 80
น้ ายาโฟมได้ไม่น้อยกว่า
500 ลิตร ป๊ัมสูบน้ าสามารถ
สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
3,000 ลิตร/นาที พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 คัน

16



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือให้การปฏิบัตงาน จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 1,500,000 1,500,000  -  -  - พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล การปฏิบัติงานมี กอง

ในการเก็บขนขยะมูลฝอย เปิดข้างเทท้าย จ านวน 1 คัน มีความสะอาดเรียบร้อย ประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
ในชุมชนในเขตเทศบาล เพ่ิมมากย่ิงข้ึน มากย่ิงข้ึนและ
เมืองเพชรบูรณ์ ภายในเขตเทศบาลฯ

มีความสะดวก คล่องตัว มีความสะอาด
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยมากข้ึน
มากข้ึน

            แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

2 จัดซ้ือรถบรรทุก เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 900,000  -  -  -  - การปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานของ กองช่าง
(ดีเซล) พนักงานและการบริการ จ านวน 1 คัน การจัดบริการให้แก่ พนักงานในการให้

ประชาชน เป็นไปด้วย ประชาชนในเขตเทศบาลฯ บริการประชาชน
ความรวดเร็วเรียบร้อย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวกรวดเร็วและ
และมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยและมี มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มากข้ึน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือรถบรรทุก เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 600,000  -  -  -  - การปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานของ กอง

(ดีเซล) พนักงานและการบริการ จ านวน 1 คัน การจัดบริการให้แก่ พนักงานในการให้ สาธารณสุขฯ

ประชาชนทางด้าน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ บริการประชาชน
สาฦธารณสุขเป็นไปด้วย เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็วและ
ความรวดเร็วเรียบร้อย เรียบร้อยและมี มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มากข้ึน

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )
            แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )
            แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

2 จัดซ้ือเคร่ืองพ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นสาร 500,000 การปฏิบัติงานและ การปฏิบัติงานของ กอง
สารเคมีชนิดฝอย พนักงานและการบริการ เคมีชนิดฝอยละออง  (ULV) แบบ การให้บริการ ให้แก่ พนักงานในการให้ สาธารณสุขฯ
ละออง (ULV) ประชาชน ให้เป็นไปด้วย ติดต้ังท้ายรถยนต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน ประชาชนในเขต บริการประชาชน
แบบติดต้ังท้าย ความรวดเร็ว เรียบร้อย 4 จังหวะ มีก าลังเคร่ืองยนต์ เทศบาลฯ เป็นไป สะดวก รวดเร็ว
รถยนต์ และมีประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่า 18  แรงม้า ถังบรรจุสาร ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เคมี ผลิตจากวัสดุสแตนเลส เรียบร้อย และมี เพ่ิมข้ึน
คุณภาพสูง ทนการกัดกร่อน ขนาด ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
ถังบรรจุน้ ายาเคมี ไม่น้อยกว่า 50
ลิตร และถังบรรจุเช้ือเพลิง ขนาด
บรรจุ ไม่น้อยกว่า 18 ลิตร มีรีโมท
คอนโทรล จ านวน 1 เคร่ือง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ชุดหัวเจาะพร้อม เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอ จัดหาชุดหัวเจาะพร้อม 1,000,000 -        -         -         -         มีครุภัณฑ์เพียงพอ พนักงานเทศบาล กองช่าง

อุปกรณ์ส าหรับรถ ต่อการปฏิบัติงาน ของ อุปกรณ์ ส าหรับรถ ต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ตักหน้าขุดหลัง พนักงานเทศบาล ตักหน้าขุดหลัง เพ่ิมข้ึน มีครุภัณฑ์เพียงพอ
เจ้าหน้าท่ีกองช่าง และ จ านวน 1 ชุด และปฏิบัติงานได้
การปฏิบัติงานมีความ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มากข้ึน
และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

2 จัดหาอัฒจันทร์ เพ่ือให้มีอัฒจันทร์รองรับ จัดหาอัฒจันทร์ 500,000 -        -         -         -         มีอัฒจันทร์รองรับ ประชาชนท่ีมาใช้ กองช่าง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ใน ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร การจัดกิจกรรมต่างๆ บริการ มีความพึง
การให้บริการประชาชน ความยาว 4.00 เมตร อย่างเพียงพอ พอใจ และเกิดความ
อย่างเพียงพอ ความสูง 1.90 เมตร สะดวกสบาย ในการ

จ านวนช้ันน้ัง 3 ช้ัน ร่วมกิจกรรมต่างๆ
จ านวน 23 ชุด มากย่ิงข้ึน

3 เคร่ืองตีเส้นจราจร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้น 200,000 -        -         -         -         การปฏิบัติงานและการให้ การปฏิบัติงานของ กองช่าง
แบบรถเข็น พนักงานและการบริการ จราจรแบบรถเข็น บริการ ให้แก่ประชาชน พนักงานในการให้

ประชาชน ให้เป็นไปด้วย จ านวน 1 เคร่ือง ในเขตเทศบาลฯ เป็นไป บริการประชาชน
ความรวดเร็ว เรียบร้อย ด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงห้อง เพ่ือปรับปรุงห้องประชุมให้มี ก่อสร้างห้องน ้าจ้านวน  4 ห้อง 500,000  -  -  -  - ประชาชนผู้มาใช้ มีห้องน ้าไว้บริการและ ส้านักปลัดฯ

ประชุม ห้องน ้าห้องสุขาไว้บริการและ เป็นห้องน ้าชาย 2 ห้อง บริการมีความพึง อ้านวยความสะดวก
ชาญอนุสรณ์ อ้านวยความสะดวกแก่ ห้องน ้าหญิง 2 ห้อง พอใจ สะดวกสบาย แก่ประชาชนผู้และผู้มา

ประชาชนและผู้มาใช้บริการ (รายละเอียดตามแบบแปลน ในการมาใช้บริการ ใช้บริการเพ่ิมมากขึ น

ชาญอนุสรณ์เพ่ิมขึ น เทศบาลก้าหนด )

2 ปรับปรุงอาคาร เพ่ือให้มีสถานท่ีส้าหรับจัดเก็บ ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา 500,000  -  -  -  - มีสถานท่ีจัดเก็บเอก มีสถานท่ีส้าหรับจัด ส้านักปลัดฯ
ป้องกันและ เอกสารอย่างเพียงพอ เอกสาร สาธารณภัย ขนาดกว้าง 8.00 ม. สารเพ่ิมขึ น เอกสาร เก็บเอกสารอย่าง
บรรเทาสาธารณภัย ของทางราชการไม่เกิดความ ยาว 12.00 ม. จ้านวน 1 ห้อง ของทางราชการไม่ เพียงพอเอกสารของ

เสียหาย  เป็น 2 ชั น พื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า เกิดความเสียหาย ทางราชการไม่เกิด
192.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ความเสียหาย
แบบแปลนเทศบาลก้าหนด )

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ก่อสร้างร้ัวสนาม เพ่ือป้องกันความเสียหาย ก่อสร้างร้ัวสนามฟุตบอล 1,000,000  -  -  -  - นักเรียนและผู้มาใช้บริการ สามารถป้องกันความ กอง

ฟุตบอลโรงเรียน และสร้างความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) มีความพึงพอใจในการ เสียหายและสร้างความ การศึกษา
เทศบาล 3 ให้กับนักเรียนและ ประกอบด้วย ป้องกันความเสียหายและ ปลอดภัยในชีวิตและ
( ชาญวิทยา ) ประชาชนท่ีมาใช้บริการ  -งานร้ัวเหล็กรอบสนามฟุตบอล ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของนักเรียน

สนามฟุตบอล  -งานคานคอนกรีต รับประตู ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 และผู้มาใช้บริการได้
  บานเล่ือน เพ่ิมข้ึน
 -งานประตูบานเล่ือเหล็ก
 -งานประตูบานเปิดเหล็กร้ัวตาข่าย
ขนาด 2.00x1.00 เมตร 
(รายะเอียดตามแบบแปลน

แผนผังเทศบาลก าหนด)

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ( การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน )

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 500,000 -        -         -       -       ประชาชนได้รับความ สามารถอ านวยความ กองช่าง

ค.ส.ล.ซอย ความปลอดภัย ให้แก่ เทพาพัฒนา 15 เป็นถนนค.ส.ล. ขนาด สะดวกสบายและ สะดวกสบายและ
เทพาพัฒนา 15 ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 101.00 ม. หนา ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่
พร้อมระบบระบายน  า ในการสัญจรไป-มา 0.15 ม. พร้อมระบบระบายน  า ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น

(รายละเอียดตามแบบ ร้อยละ 80
แปลนเทศบาลก าหนด)

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน  า 500,000 -        -         -       -       ประชาชนได้รับความ สามารถอ านวยความ กองช่าง
พร้อมท่อระบายน  า ความปลอดภัย ให้แก่ ระบายน  าบริเวณซอยทิวไผ่ เป็นถนน สะดวกสบายและ สะดวกสบายและ
ซอยทิวไผ่ ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.50 ม. ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่

ในการสัญจรไป-มา ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น
ระบบระบายน  า   (รายละเอียดตาม ร้อยละ 80
แบบแปลนเทศบาลก าหนด)

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 ปรับปรุงผิวจราจรถนน เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณ ซอย 500,000 -        -         -       -       ประชาชนได้รับความ สามารถอ านวยความ กองช่าง
ซอยแกแลคซ่ี ความปลอดภัย ให้แก่ แกแลคซ่ี เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง สะดวกสบายและ สะดวกสบายและ

ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง 5.00 ม. ยาว 152.00 ม. หนา ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่
ในการสัญจรไป-มา  0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 753.00 ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น

ตร.ม   (รายละเอียดตามแบบแปลน ร้อยละ 80
เทศบาลก าหนด)

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 500,000 -        -         -       -       ประชาชนได้รับความ สามารถอ านวยความ กองช่าง
ซอยเพชรเจริญ 22 ความปลอดภัย ให้แก่ เพชรเจริญ 22 เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง สะดวกสบายและ สะดวกสบายและ

ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง 4.00 ม. ยาว 158.00 ม. หนา ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่
ในการสัญจรไป-มา 0.15 ม. พื นท่ีไม่น้อยกว่า 632.00 ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น

ตร.ม   (รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

5 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือซ่อมแซมถนนในการ ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนมีเดช 500,000 -        -         -       -       ประชาชนท่ีมาใช้ ถนนในการสัญจร กองช่าง
ถนนมีเดชพัฒนา สัญจรไปมาให้มีสภาพท่ีดี พัฒนา ขนาดกว้าง 5.25 ม. ความ บริการมีความพึง ไปมา มีสภาพท่ีดี

การเดินทางมีความสะดวก ยาวรวม 123.00 ม. หนา 0.15 ม. พอใจ และมีความ การเดินทางมีความ
ปลอดภัยพร้อมให้บริการ พื นท่ีทก าการไม่น้อยกว่า สะดวก ปลอดภัย สะดวก ปลอดภัย
ประชาชน 645.00 ตร.ม.  (รายละเอียดตาม เพ่ิมมากขึ น เพ่ิมมากขึ น

แบบแปลนแผนผังเทศบาลก าหนด)

6 ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณ 500,000 ประชาชนได้รับความ สามารถอ านวยความ กองช่าง
บริเวณด้านหน้าหอ ความปลอดภัย ให้แก่ ด้านหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์ สะดวกสบายและ สะดวกสบายและ
โบราณคดีเพ็ชรบูรณ์ ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง อินทราชัย หนา 0.10 ม. คิดเป็นพื นท่ี ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่
อินทราชัย ในการสัญจรไป-มา ท าการไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น ผู้สัญจรไป-มาเพ่ิมขึ น

 (รายละเอียดตามแบบแปลน ร้อยละ 80
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570  (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

7 ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ืออ านวยความสะดวก ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 500,000 -        -         -       -       ถนนในเขตเทศบาลฯ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยเทศบาลพัฒนา 4 ความปลอดภัย ให้แก่ เทศบาลพัฒนา 4 กว้าง 6.00 ม. มีความม่ันคงแข็งแรง สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง ยาว 128.00 ม. คิดเป็นพื นท่ีท าการ ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ น ในการคมนาคม
ในการสัญจรไป-มา ไม่น้อยกว่า 768.00 ตร.ม.

 (รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก าหนด)
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570   (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร เพ่ือให้การขนส่งขยะมี ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 500,000  -  -  -  - หน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานภาครัฐและ กองช่าง

ค.ส.ล. ภายในบ่อก าจัดขยะ ประสิทธิภาพและความ หนา 0.15 ม. กว้าง 6.00 ม. ภาคเอกชนพึงพอใจ ภาคเอกชนพึงพอใจ สุขาภิบาล
มูลฝอยของเทศบาลเมือง สะดวกปลอดภัยในการ ความยาว 131.50 ม. ได้รับการอ านวย ได้รับความสะดวก
เพชรบูรณ์ คมนาคมคล่องตัว (รายละเอียดตามแบบแปลน ความสะดวกและ และรวดเร็วในการ

มากย่ิงข้ึน แผนผังเทศบาลก าหนด) ปลอดภัยในการขนส่ง ขนส่งขยะเข้า
ขยะเข้าไปบริเวณ บ่อขยะได้ดีมากข้ึน
บ่อขยะได้เป็นอย่างดี
มากย่ิงข้ึน

    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านขนส่งและการจราจร)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังน้้ำพุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ  - ติดต้ังน้้ำพุพร้อมอุปกรณ์ 2,000,000  -  -  -  - ผู้มำใช้บริกำรสถำนท่ี เป็นสถำนท่ีพักผ่อน กองช่ำง

พร้อมอุปกรณ์ แหล่งสถำนท่ีท่องเท่ียว โคมไฟแสง - สี จ้ำนวน 1 ควำมพึงพอใจภูมิทัศน์ และเป็นสถำนท่ี

โคมไฟ พักผ่อนและออกก้ำลังกำย งำน ประกอบด้วย ท่ีมีควำมสวยงำม อฝเท่ียวท่ีมี

สระกลำงเมือง ให้มีควำมสวยงำมและ  - ชุดท่อเช่ือมประกอบติดต้ังทุ่นลอยน้้ำ รวมถึงกำรปรับสภำพ ประสิทธิภำพสร้ำง

เพ่ิมออกซิเจนในน้้ำเพ่ือ  - ป๊ัมน้้ำแบบจุ่ม/ป๊ัมน้้ำแนวตรง - หัวน้้ำพุ ส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำม เศรษฐกิจสร้ำงรำยได้

ปรับคุณภำพ รวมถึง  - โคมไฟฟ้ำแบบ LED สมดุลได้มำตรฐำน ให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี

ส่ิงแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึน  - งำนโครงสร้ำงส้ำหรับยึดอุปกรณืท่อป๊ัม มำกข้ึนร้อยละ 90
 - ชุดควบคุมระบบกำรท้ำงำนพร้อม
โปรแกรม ฯลฯ
 - ชุดอุปกรณ์เช่ือมต่อสำยสัญำณกำร
เช่ือมต่อระบบ - มิเตอร์ไฟฟ้ำ 1 ชุด
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนแผนผัง
เทศบำลก้ำหนด)

        แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านพ้ืนท่ีสาธารณะและภูมิทัศน์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

        แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านพ้ืนท่ีสาธารณะและภูมิทัศน์)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2 ปรับภูมิทัศน์ติดต้ัง เพ่ือปรับภูมิทัศน์สถำนท่ี  - ปรับภูมิทัศน์ติดต้ังไฟฟ้ำประดับแสง สี 250,000  -  -  -  - ผู้มำใช้บริกำรสถำนท่ี เป็นสถำนท่ีพักผ่อน กองช่ำง

ประดับไฟฟ้ำแสง สี ให้ควำมเกิดควำมสวยงำม พร้อมติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ำ 1 ชุด ควำมพึงพอใจภูมิทัศน์ และเป็นสถำนท่ี

บริเวณหอนำฬิกำ ทันสมัยและปลอดภัย ขนำดรูปทรงและจ้ำนวนไฟฟ้ำประดับ ท่ีมีควำมสวยงำมรวมถึง อฝเท่ียวท่ีมี

สระกลำงเมือง ให้แก่ผู้มำใช้บริกำร แสง สี (รำยละเอียดตำมแบบแปลน กำรปรับสภำพส่ิงแวดล้อม ประสิทธิภำพสร้ำง

แผนผังเทศบำลก้ำหนด) ให้เกิดควำมสมดุลได้ เศรษฐกิจสร้ำงรำยได้

มำตรฐำนมำกข้ึนร้อยละ 90 ให้แก่ชุมชนในพ้ืนท่ี

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้ำส้ำนักงำน 500,000 -       -      -        -      ประชำชนและผู้มำใช้ สวนหย่อมมีควำม ส้ำนักปลัด
สวนหย่อมหน้ำ สถำนท่ีท้ำให้เกิดควำม เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ งำนปลูกต้นไม้ บริกำรมีควำมพึงพอใจ สวยงำมสะอำดและ เทศบำล
ส้ำนักงำนเทศบำล สวยงำมทันสมัยและ ปรับแต่ง ขนย้ำยต้นไม้ จัดสวนหย่อม ประทับใจต่อสภำพ ทันสมัยเพ่ิมข้ึน
เมืองเพชรบูรณ์ ปลอดภัยให้แก่ผู้มำใช้ ปรับแต่งผิวทำงเดิน งำนประดับไฟแสง สี แวดล้อมท่ีมีควำมสวย

บริกำร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,000.00 ตร.ม. งำมและสะอำดเพ่ิมข้ึน
(รำยละเอียดตำมแบบแปลนแผนผัง
เทศบำลก้ำหนด)

31



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570   (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงระบบระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงระบบระบายน ้าบริเวณ 3,000,000 -       -      -        -        ระบบการระบายน ้า ระบบการระบายน ้า กองช่าง

ถนนสนามชัย น ้าไม่ให้เกิดน ้าท่วมขัง ถนนสนามชัย ขยายระบบระบายน ้า บริเวณถนนสนามชัย บริเวณถนนสนามชัย
และสามารถ ท่อ ค.ส.ล. จากเดิม Ø 0.60 ม. ระบายน ้าได้ดี น ้าไม่ ระบายน ้าได้ดี
อ้านวยความสะดวก เป็นท่อ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ท่วมขังประชาชนท่ีใช้ มีประสิทธิภาพน ้าไม่
ความปลอดภัย ให้แก่ ค.ส.ล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า เส้นทางมีความพึงพอ ท่วมขังประชาชนท่ีใช้
ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง 363.00 ม. ใจในความสะดวกและ เส้นทางมีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา ( รายละเอียดตามแบบแปลน ปลอดภัยเพ่ิมขึ น และปลอดภัยเพ่ิมขึ น

เทศบาลก้าหนด ) ร้อยละ 85

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการระบบระบายน้้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570   (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านการระบบระบายน้้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2 ปรับปรุงระบบระบายน ้า เพ่ือปรับปรุงระบบระบาย ปรับปรุงระบบระบายน ้า ค.ส.ล. 2,000,000 -       -      -        -        ระบบการระบายน ้า ระบบการระบายน ้า กองช่าง
ค.ส.ล.ถนนเพชรพัฒนา น ้าไม่ให้เกิดน ้าท่วมขัง ถนนเพชรพัฒนา (ช่วงโรงเรียน บริเวณถนนสนามชัย บริเวณถนนสนามชัย
(ช่วงโรงเรียนประสิทธ์ิ อ้านวยความสะดวกและ ประสิทธ์ิวิทยา ถึงสามแยกถนนเทพา ระบายน ้าได้ดี น ้าไม่ ระบายน ้าได้ดี
วิทยาถึงสามแยก ความปลอดภัย ให้แก่ พัฒนา) จากเดิม Ø 0.60 ม. ท่วมขังประชาชนท่ีใช้ มีประสิทธิภาพน ้าไม่
ถนนเทพาพัฒนา ) ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง เป็นท่อ Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก เส้นทางมีความพึงพอ ท่วมขังประชาชนท่ีใช้

ในการสัญจรไป-มา ค.ส.ล. รวมความยาวไม่น้อยกว่า ใจในความสะดวกและ เส้นทางมีความสะดวก
175.00 ม. ( รายละเอียดตาม ปลอดภัยเพ่ิมขึ น และปลอดภัยเพ่ิมขึ น
แบบแปลนเทศบาลก้าหนด ) ร้อยละ 85
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570   (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังไฟส่องสว่าง LED เพ่ือให้ประชาชนและ จัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 500,000 -      -      -       -       ประชาชนและ ประชาชนและ กองช่าง

บริเวณคลองศาลา ผู้สัญจรไปมามีไฟฟ้า  LED ภายในบริเวณคลองศาลา ผู้สัญจรไปมา ได้รับ ผู้สัญจรไปมา ได้รับ
ส่องสว่าง เพียงพอและ ความปลอดภัย ความปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

2 ติดต้ังไฟส่องสว่าง LED เพ่ือให้ประชาชนและ จัดหาโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 500,000 ประชาชนและ ประชาชนและ กองช่าง
บริเวณคลองแสนพญาโศกผู้สัญจรไปมา มีไฟฟ้า  LED ภายในบริเวณคลองแสน ผู้สัญจรไปมา ได้รับ ผู้สัญจรไปมา ได้รับ

ส่องสว่าง เพียงพอและ พญาโศก ความปลอดภัย ความปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิตและ ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2566 2567 2568 2569 2,570   (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน (การพัฒนาด้านไฟฟ้า)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม
    ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

3 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างเสา เพ่ือเพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่างให้ ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเสา 500,000 -      -      -       -       ประชาชนมีความ มีแสงสว่างเพียงพอ กองสวัสดิการ
High Mast บริเวณห้อง กับบริเวณพ้ืนท่ีด้านหลัง High Mast สูงประมาณ สะดวกปลอดภัย ยามค่่าคืน มีพ้ืนท่ี สังคม
ห้องสมุดประชาชน หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  15 เมตร จ่านวน 1 ต้น พร้อม ในชีวิตและทรัพย์สิน จัดท่ากิจกรรม
"เฉลิมราชกุมารี" ในการจัดท่ากิจกรรม โคมไฟ LED Flood Light เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 สันทนาการและ

และเกิดความปลอดภัย  ขนาด 240 W  จ่านวน 6 ชุด ออกก่าลังกายเพ่ิมข้ึน
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ฐานราก ค.ส.ล. 1 ฐาน และส่งเสริมให้
ประชาชนยามค่่าคืน ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า  1 ชุด ประชาชนมีสุขภาพ

และสายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดต้ัง ท่ีดี
 (รายละเอียดตามแบบแปลน
แผนผังเทศบาลก่าหนด)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือเคร่ืองยนต์เรือทอ้งแบนขนาด ๔๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล

สงบภายใน และขนส่ง ไม่น้อยกวา่ 40 แรง เปน็เคร่ืองยนต์ ฝ่ายปอ้งกัน
2 จังหวะ จ านวน 2 เคร่ือง

๒ การรักษาความ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟม ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 13,000,000  -  -  - ส านักปลัดเทศบาล
สงบภายใน และขนส่ง ในตัวจ านวน 2 คัน ตัวรถชนิด 6 ล้อ ฝ่ายปอ้งกัน

เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกวา่ 6 สูบ
4 จังหวะ มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกวา่
240 แรงม้า สามารถรับน้ าหนักตัวรถ
ได้ไม่น้อยกวา่ 15,000 กิโลกรัม
ถังบรรจุน้ ามีขนาดบรรจุไม่น้อยกวา่
6,000 ลิตร มาตรฐาน ISO 9001
และ ISO 14001 อยู่ในแผน
พฒันาหา้ป ี(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 92 ข้อ 4

แบบ ผ.03
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ.03
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

๓ สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพน่สารเคมี ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - กองสาธารณสุข
ชนิดฝอยละออง (ULV)
แบบติดต้ังทา้ยรถยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง

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

5 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000  -  -  - กองสาธารณสุข
และขนส่ง

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

7 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือเคร่ืองตีเส้นจราจรแบบรถเข็น 200,000  -  -  -  - กองช่าง
การโยธา 1 คัน

8 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อื่น จัดซ้ือชุดหวัเจาะพร้อมอุปกรณ์ 1,000,000  -  -  -  - กองช่าง
การโยธา ส าหรับรถตักหน้าขุดหลัง 1 ชุด
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ.03
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

9 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซ้ืออัฒจันทร์จ านวน 20 อัน 500,000  -  -  -  - กองช่าง
การโยธา

10 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 247,500  -  -  -  - กองสวสัดิการสังคม
ของชุมชน  เคร่ืองปรับอาการแบบแยกส่วน

(ราคารวมติดต้ัง) แบบแขวนขนาด
13,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง
 เคร่ืองปรับอาการแบบแยกส่วน
(ราคารวมติดต้ัง) แบบแขวนขนาด
50,000 บทียีู จ านวน 4 เคร่ือง
 เคร่ืองปรับอาการแบบแยกส่วน
(ราคารวมติดต้ัง) แบบแขวนขนาด
50,000 บทียีู จ านวน 4 เคร่ือง

11 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 15,000  -  -  -  - กองสวสัดิการสังคม
ของชุมชน เผยแพร่  โทรทศัน์ แอล อี ดี  (LED TV )

แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ.03
บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเตมิ และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่4)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

12 สร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬาจ านวน 4 รายการ 471,300  -  -  -  - กองสวสัดิการสังคม
ของชุมชน 1. Smith Machine พร้อมม้าปรับ

ระดับ จ านวน 1 เคร่ือง
2. Home Gym 2.5 สถานี
จ านวน 1 เคร่ือง
3. Kettle Bell 2- 20 kg.พร้อมชั้นวาง
จ านวน 1 ชุด
4. ลู่วิง่ไฟฟา้ จ านวน 4 เคร่ือง
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