
รายละเอียดแผนงาน/โครงการการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 

อบต.ปึกเตียน อ ำเภอท่ำยำง  จังหวัดเพชรบุรี 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยต่างๆ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบภัยพื้นที่
ต าบลปึกเตียน 

ประชาชนต าบล
ปึกเตียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ประสบสา
ธารณภัย 

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ในการ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

อบต.ปึกเตียน
อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกสารในการ
จัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 
 

ส านักปลัด 

ภำคผนวก ฏ  



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อุดหนุนหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ในการ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

อบต.ปึกเตียน
อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
เอกสารในการ
จัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการรักษา
ความเรียบร้อย 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจกรรมรวมกันแก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน/
บูรณาการ
ร่วมกัน 

ส่วนราชการ/
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

ส่งเสริม
สนับสนุน/
บูรณาการ
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
5 โครงการจัดตั้งจุดให้บริการ

ประชาชนในเทศกาล     
(วันปีใหม่และวัน
สงกรานต์) 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ต่างๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนใน
เทศกาลวันปี
ใหม่และวัน
สงกรานต์ 

ลดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยของ
ประชาชนต าบล
ปึกเตียน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน/ครั้ง ผู้ประสบ
อุบัติเหตุและ
อุบัติภัยลดลง 

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
ต าบลปึกเตียน 

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันภัยแล้ง
ในพ้ืนที่ 

ประชาชนต าบล
ปึกเตียน 

 
 
 
 

350,000 360,000 370,000 370,000 400,000 จ านวน/ครั้ง เพ่ิมทักษะ
ความสามารถ
ช่วยเหลือ
ชุมชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

7 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

เพ่ือเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา 
ธารณภัย 

ประชาชนต าบล
ปึกเตียน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 ตามภัย
ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
การเกิดภัย
ต่างๆ 

ส านักปลัด 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
8 โครงการฝึกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพ่ือเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมและ
ช่วยเหลือใน
การเกิดภัย
ต่างๆ 

ประชาชนต าบล
ปึกเตียน 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวน/ครั้ง เพ่ือเป็นการ
เตรียมความ
พร้อมและ
ช่วยเหลือใน
การเกิดภัย
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งน้ าป้องกัน
อุทกภัย ภัยแล้ง 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาแหล่งน้ า
ป้องกันอุทกภัย 
ภัยแล้ง/บูรณา
การร่วมกัน 

ส่งเสริมพัฒนา
แหล่งน้ าป้องกัน
อุทกภัย ภัยแล้ง/
บูรณาการร่วมกัน 

 
 
 

125,000 125,000 125,000 125,000 130,000 จ านวน 1 
ครั้ง 

พัฒนาแหล่ง
น้ าป้องกัน
อุทกภัย ภัย
แล้ง/บูรณา
การร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 


