
๓๘ 
 

                                                                        รายละเอยีดโครงการพฒันารายละเอยีดโครงการพฒันารายละเอยีดโครงการพฒันารายละเอยีดโครงการพฒันา    
        แผนพฒันาสามป� แผนพฒันาสามป� แผนพฒันาสามป� แผนพฒันาสามป� ((((พพพพ....ศศศศ....2552552552559999    ----    2525252561616161))))    

            องค%การบรหิารส)วนตาํบลองค%การบรหิารส)วนตาํบลองค%การบรหิารส)วนตาํบลองค%การบรหิารส)วนตาํบลป-กเตยีนป-กเตยีนป-กเตยีนป-กเตยีน    
1111....ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่จงัหวดัที ่จงัหวดัที ่จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภัยยยย        
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตในเขตในเขตในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ จงัหวดัเพชรบรุ ีที่ จงัหวดัเพชรบรุ ีที่ จงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111....1 1 1 1 โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:าง        ปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน    ทางเท:า ทางเท:า ทางเท:า ทางเท:า             
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ

ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    
หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
    

    

2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั        ตวัชี้วดั        ตวัชี้วดั        ตวัชี้วดั        
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1. ก)อสร:างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
สระประปา   
หมู)ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

กว:าง 6.00 เมตร ยาว 
440 เมตร หมู)ที่ 1 

1,800,000  2,000,000 - มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา 

2 ก)อสร:างถนนแอสฟLสท%ติคอนกรีตจาก
สะพานคอนกรีต 
ป-กเตียน-หนองจอก เลียบคลอง
ชลประทานสาย 2 ถึงบริเวณกลุ)มบ:าน
นาโคก 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วนและ
จําเป3น 

1,200,000  - 1.300,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา 

           
3 
 

ก)อสร:างถนนแอสฟLลท%ติกแยก คลอง
สาย 3 ถึงฝLOงขวาตอนปลาย หมู)ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วนและ
จําเป3น 

-  900,000 - มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา 

4 
. 

เสริมผิวจราจรแอสฟLลติก บ:าน นาย
เผื่อน เอมโอษฐ ถึง บ:าน   นายชุบ 
สระแก:ว  หมู)ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วนและ
จําเป3น 

900,000  - 1,200,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา 

5 ก)อสร:างถนนผิวจราจรลาดยาง   
หนองทราย นาโคก  หมูที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

กว:าง 6 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 2,055 เมตร 
พื้นที่ก)อสร:างผิวจราจรไม)
น:อยกว)า 12,330 ตรม 

7,398,000  7,398,000 - มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา/ 
ของบ

สนับสนุนอบจ 

1111....1 1 1 1 โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพานแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน    ทางเท:า ทางเท:า ทางเท:า ทางเท:า         
    
ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่



๓๙ 
 

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

2552552552559999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

    

    

2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั  ((((KPIKPIKPIKPI))))    ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    

6 
. 

ก)อสร:างต)อเติมคอสะพานสายข:ามคลอง 
D9 หมู)ที่ 1 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความ
ปลอดภัย 

ตามสภาพพื้นที่ 700,000  800,000 - มีสะพานที่
ปลอดภัย 
จํานวน       1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช:ทาง
คมนาคม 

ส)วนโยธา 
 

7 
. 

ก)อสร:างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 ต)อจากของเดิม หมู)ที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

กว:าง 4.00 เมตร 
ยาว 209 เมตร 

500,000  - 600,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       1 
สาย 

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ส)วนโยธา 

           
8 
 

สร:างราวสะพาน ทางเข:าบ:านนาครั่ง  
(ซอย 1)  หมู)ที่ 3 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนบ:าน
นาครั่ง และผู:สัญจรไปมา 

ตามสภาพพื้นที่ 
เร)งด)วนและจําเป3น 

500,000  600,000 - มีราวสะพานที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน        
1 แห)ง  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช:ทาง
คมนาคม 

ส)วนโยธา          
/ งบ อบต/ขอ     
งบสนับสนุน
หน)วยงานอื่น 

9 
 

ก)อสร:างที่ขึ้นเรือ 
 (ท)าเทียบเรือบางชอง) หมู)ที่ 3  

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการขน
ย:ายอุปกรณ%ประมง 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

300,000  400,000 500,000 มีที่ขึ้นเรือที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน        
1 แห)ง 

ประชาชนสะดวกในการ
ประกอบอาชีพประมง 

ส)วนโยธา          
/งบ อบต/ ขอ   งบ
สนับสนุนหน)วยงาน

อื่น 
10 สร:างราวกั้นแนวขอบถนนทางเข:าหมู)บ:าน

หนองหมู หมู)ที่ 4 
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนบ:าน
หนองหมู และผู:สัญจรไปมา 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

400,000  550,000 600,000 มีราวกั้นแนว
ขอบถนนที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน       1 
แห)ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช:ทาง
คมนาคม 

ส)วนโยธา          
/ งบ อบต/ขอ     
งบสนับสนุน
หน)วยงานอื่น 

11 ก)อสร:างสันชะลอความเร็ว เส:นทางหลัก 
หน:าศาลาหมู)บ:าน  หมู)ที่ 2 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

80,000  - 90,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       1 
สาย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช:ทาง
คมนาคม 

ส)วนโยธา 

    
1111....1 1 1 1 โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน ทาแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน ทาแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน ทาแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษา ถนน สะพาน ทางเท:า งเท:า งเท:า งเท:า         
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบั    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
    2525252560606060    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    



๔๐ 
 

    

12. ก)อสร:างถนนคอนกรีต บ:านนาตีนไกล-
บ)อตารุ)ง หมู)ที่ 4 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็ว อยู)ในสภาพที่ดี 
พร:อมใช:งาน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

650,000  700,000 900,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       1 
สาย 

ประชาขนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส)วนโยธา 

           
13 
 

ปรับปรุงซ)อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทุกสาย หมู)ที่ 1,2,3,4 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็วสภาพที่ดี พร:อมใช:
งาน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

650,000  700,000 900,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       4 
สาย 

ประชาขนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส)วนโยธา 

14 
. 

ปรับปรุงซ)อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก 
ทุกสาย หมู)ที่ 1,2,3,4 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็วสภาพที่ดี พร:อมใช:
งาน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

650,000  700,000 900,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       4 
สาย 

ประชาขนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส)วนโยธา 

15 
 

ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง 
(Recycling) ทุกสาย หมู)ที่ 1,2,3,4 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมีความสะดวก 
ปลอดภัย รวดเร็วสภาพที่ดี พร:อมใช:
งาน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

2,500,000  2,900,000 3,000,000 มีถนนที่ได:
มาตรฐาน  
จํานวน       4 
สาย 

ประชาขนมีการคมนาคม
สะดวกและรวดเร็ว 

ส)วนโยธา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111....2222    โครงการภายใต:แโครงการภายใต:แโครงการภายใต:แโครงการภายใต:แนวทางการพฒันนวทางการพฒันนวทางการพฒันนวทางการพฒันา ก)อสร:างา ก)อสร:างา ก)อสร:างา ก)อสร:าง    ปรบัปรงุ บาํรงุ ปรบัปรงุ บาํรงุ ปรบัปรงุ บาํรงุ ปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาแหล)งรกัษาแหล)งรกัษาแหล)งรกัษาแหล)งน้าํน้าํน้าํน้าํ    ท)อระบายน้าํท)อระบายน้าํท)อระบายน้าํท)อระบายน้าํ    รางระบายน้าํรางระบายน้าํรางระบายน้าํรางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคและระบบสาธารณปูโภคและระบบสาธารณปูโภคและระบบสาธารณปูโภค    
    
ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่



๔๑ 
 

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

2552552552559999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

    

    

2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ((((KPI KPI KPI KPI ))))    ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    

1 ก)อสร:างวางท)อระบายน้ําสายกลาง
หมู)บ:านหนองทราย   หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค ตามสภาพพื้นที่

เร)งด)วนและจําเป3น    
1,500,000     1,800,000    1,900,000    ระบบระบายน้ําที่ได:

มาตรฐาน จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบ
ปLญหาน้ําท)วม พื้นที่
การเกษตรมีน้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา    

2. ก)อสร:างเหมืองตัวยูพร:อมถนนผิวจราจร
ลูกรังหนองช:างเล)น       หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000  1,700,000 1,800,000 ระบบระบายน้ําที่ได:
มาตรฐาน จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบ
ปLญหาน้ําท)วม พื้นที่
การเกษตรมีน้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

3. ก)อสร:างเหมืองตัวยูพร:อมถนนผิวจราจร
ลูกรัง สายหนองกะปa     หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000  1,800,000 1,900,000 ระบบระบายน้ําที่ได:
มาตรฐาน จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบ
ปLญหาน้ําท)วม พื้นที่
การเกษตรมีน้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

4 ก)อสร:างดาดคอนกรีตคูส)งน้ํา ตัววี สาย
นา ตาตั๋ง หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000  1,700,000 1,800,000 ระบบระบายน้ําที่ได:
มาตรฐาน จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบ
ปLญหาน้ําท)วม พื้นที่
การเกษตรมีน้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

5 ขุดลอกคูส)งน้ําทุกสาย            (ยัง
ไม)ได:ดาด โดยใช:แรงงานคน)  หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000  1,800,000 1,900,000 ระบบระบายน้ําที่ได:
มาตรฐาน จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบ
ปLญหาน้ําท)วม พื้นที่
การเกษตรมีน้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

    
    
    
    
1111....2222    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒัแนวทางการพฒัแนวทางการพฒัแนวทางการพฒันา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษานา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษานา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษานา ก)อสร:างปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาแหล)งแหล)งแหล)งแหล)งน้าํน้าํน้าํน้าํ    ท)อระบายน้าํ ท)อระบายน้าํ ท)อระบายน้าํ ท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํรางระบายน้าํรางระบายน้าํรางระบายน้าํและระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภค    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบั    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
    

    

2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

6 
 

ก)อสร:างดาดเหมืองคอนกรีตหนองคาง 
(หนองกระเล)น) ทิศใต:ฝLOงขวา หมู)ที่ 1  

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กว:าง 1.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลึก 
0.60 เมตร  

850,000  - 900,000 ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบปLญหา
น้ําท)วม พื้นที่การเกษตรมี
น้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

7 
. 

ขยายเขตประปาส)วนภูมิภาค    หมู)ที 
1-4  

เพื่อให:ประชาชนได:มีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

2,500,000  2,600,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:

ประชาชนไม)ประสบปLญหา
น้ําท)วม พื้นที่การเกษตรมี

ส)วนโยธา 



๔๒ 
 

มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

น้ําเพียงพอ 

8 
. 

ก)อสร:างดาดคอนกรีตเหมืองนาดอน
ทราย (พร:อมวางท)อ )      หมู)ที่ 1 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กว:าง 1.50 เมตร 
ยาว 400 เมตร ลึก 
0.60 เมตร  

-  750,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนไม)ประสบปLญหา
น้ําท)วม พื้นที่การเกษตรมี
น้ําเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

9 ปรับปรุงระบบประปาหมู)บ:าน      หมู)ที่ 
1 และ หมู)ที่ 2  

เพื่อให:ประชาชนได:มีน้ําเพียงพอในการ
อุปโภค-บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

2,200,000  2,400,000  ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา/    ขอ 
งบ อบจ/ งบกรม 

    
    
    
    

1111....2222    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:าง    ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาบาํรงุ รกัษาบาํรงุ รกัษาบาํรงุ รกัษาแหล)งแหล)งแหล)งแหล)งน้าํน้าํน้าํน้าํ    ท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภค    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบั    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2525252559595959    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

10 
 

ขุดลอกตะกอนดินและกําจัดวัชพืชลํา
ห:วยบ:านหนองลํามะตุ)น       หมู)ที่ 2 

เพื่อให:ประชาชนได:รับน้ําเพยีงพอทํา
การเกษตรและน้ําไหลผ)านสะดวก 

กว:าง 12 เมตร ยาว 
600 เมตร 

150,000 160,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา 

11 
. 

ปรับปรุงสระประปา หมู)ที่ 2  เพื่อให:ประชาชนมีน้ํา อุปโภค -บริโภค ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

2,800,000 - - ระบบประปา
ขนาดใหญ) 
จํานวน 1 
ระบบ 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา 

 
 



๔๓ 
 

12 
 

ก)อสร:างรางส)งน้ํารูปตัววี สายนาตีน
ไกล หมู)ที่ 2-4  

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

กว:าง 090 เมตร 
ยาว 165 เมตร ลึก 
1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร  

- 400,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ก)อสร:างดาดคอนกรีตคูส)งน้ํา   จากที่
นา นายน:อง เอมโอษฐ ถึง ที่นา นาย
มานพ  กลิ่นสว)าง       หมู)ที่ 2  

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร กว:าง 1.20 เมตร 
ยาว 700 เมตร ลึก 
0.50 หนา 0.05 
เมตร     ก:นคูกว:าง 
0.20 เมตร 

- 3,000,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา 

    
    

    1111....2222    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:างแนวทางการพฒันา ก)อสร:าง    ปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาแหล)งแหล)งแหล)งแหล)งน้าํน้าํน้าํน้าํ    ท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภค    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบั    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

14 วางท)อคอนกรีตพร:อมบานปaด-เปaด 
คลอง D8  หมู)ที่ 2             
(บริเวณใกล:บ:านลุงอวบ) 

เพื่อระบบระบายน้ําได:สะดวก ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

900,000 - - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา 

15 ก)อสร:างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูส)งน้ํา 
สายป-กเตียน –หนองจอก  หมู)ที่ 3 
(ต)อจากเดิมจนสุดสาย) 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ปากคูกว:าง    2.00 
เมตร     ก:นคูกว:าง 
0.60 เมตร หนา 
0.07 เมตร  

1,700,000 - - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอ 

ส)วนโยธา 



๔๔ 
 

16 ก)อสร:างช)องประตูปaด-เปaดน้ํา ช)วง
บริเวณบางชอง 1 จุด บริเวณบ:านนา
ครั่ง 1 จุด หมู)ที่ 3 

เพื่อระบบระบายน้ําได:สะดวก ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

2,000,000 3,,000,000 - ระบบระบาย
น้ําที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 2 
แห)ง 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ
บริโภคอย)างเพยีงพอทํา
การเกษตรและป?องกันน้ํา
ท)วม 

ส)วนโยธา/ของบ 
อบจ       /งบ

กรม 

17 ขุดลอกตะกอนดินและทรายปากคลอง
นาปaด (บางชอง) หมู)ที่ 3 

เพื่อให:ประชาชนประกอบอาชีพประมง 
ได:รับความสะดวกในการประกอบอาชีพ 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

40,000 50,000 60,000 ระบบปาก
คลองที่ได:
มาตรฐาน 

จํานวน     1 
แห)ง 

ประชาชนได:รับความสะดวก
ในการประกอบอาชีพประมง 

ส)วนโยธา 

18 ก)อสร:างผนังคอนกรีตการกัดเซาะ 
คลองนาบ:านบางชอง (ฝLOงถนน) หมู)ที่ 3 

เพื่อให:ประชาชนได:รับความสะดวกใน
การประกอบอาชีพประมง  

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

600,000 700,000 800,000 ผนังการกัด
เซาะที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน      
1 แห)ง 

ประชาชนได:รับความสะดวก
ในการประกอบอาชีพประมง 

ส)วนโยธา 

          
    
1111....2222    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    ก)อสร:างก)อสร:างก)อสร:างก)อสร:าง    ปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาปรบัปรงุ บาํรงุ รกัษาแหล)งแหล)งแหล)งแหล)งน้าํน้าํน้าํน้าํ    ท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภคท)อระบายน้าํ รางระบายน้าํและระบบสาธารณปูโภค    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบัผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะได:รบั    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

19 วางท�อระบายน้ําเหมืองบ�าน  
นาตีนไกล หมู�ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

700,000 - - ระบบระบายน้ําที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค  และการเกษตร
อย)างเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

20 ขุดลอกเหมืองดาดหน:า ร.ร. บ:านดอน
เตาอิฐ ถึง คลอง D 8      (โดยใช:
แรงงานคน)  หมู)ที่ 4 

เพื่อการระบายน้ําเพยีงพอต)อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

900,000 - - ระบบระบายน้ําที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค และการเกษตร
อย)างเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

21 ปรับปรุงประตูน้ํา หมู)ที่ 4 เพื่อให:ประชาชนได:รับน้ําเพยีงพอใน
การเกษตร 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

- 750,000 950,000 ระบบระบายน้ําที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห)ง 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค  และการเกษตร
อย)างเพียงพอ 

ส)วนโยธา 

22 ขุดลอกคลองพร:อมกําจัดวัชพืช หมู)ที่ 
1- หมู)ที่ 4  

เพื่อให:ประชาชนได:รับน้ําเพยีงพอใน
การเกษตร 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

5,000,000 5,200,000 5,400,000 ระบบระบายน้ําที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห)ง 

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภค  และการเกษตร
อย)างเพียงพอ 

ส)วนโยธา/ของบ 
อบจ /   งบ

กรม 
23 ก)อสร:างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กคูส)งน้ํา เพื่อให:ประชาชนได:รับน้ําเพยีงพอใน ปากคลองกว:าง - 200,000 - ระบบระบายน้ําที่ ประชาชนมีน้ําอุปโภค ส)วนโยธา 



๔๕ 
 

สายหนองหมู (ต)อจากเดิม) หมู)ที่ 4 การเกษตร 1.80 เมตร     ก:น
คูกว:าง 0.60 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร   
หนา 0.07 เมตร 

ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห)ง 

บริโภค และการเกษตร
อย)างเพียงพอ 

    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111....3333    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาขยายเขตบรกิารไฟฟ?า ไฟฟ?าสาธารณะ ให:ทัว่ถงึขยายเขตบรกิารไฟฟ?า ไฟฟ?าสาธารณะ ให:ทัว่ถงึขยายเขตบรกิารไฟฟ?า ไฟฟ?าสาธารณะ ให:ทัว่ถงึขยายเขตบรกิารไฟฟ?า ไฟฟ?าสาธารณะ ให:ทัว่ถงึ    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของผลผลติของผลผลติของผลผลติของ
โครงการโครงการโครงการโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ
ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 ติดตั้งไฟฟ?าสาธารณะสายบ:านหนองลํา
มะตุ)น ถึง คลองสาย 2 หมู)ที่ 2 

เพื่อให:ประชาชนมีไฟฟ?าใช:ทั่วถึง ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น    

700,000 ----    800800800800,,,,000000000000    ไฟฟ?าจํานวน  1 
แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา/       ขอ
งบ อบจ 

2 ติดตั้งโคมไฟฟ?าสาธารณะ (เสาสูง) 
ทางแยก บ:านดอนเตาอิฐ ระหว)าง 2 
และ หมู)ที่ 4 

เพื่อให:ประชาชนมีไฟฟ?าใช:ทั่วถึง ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000 1,600,000 - ไฟฟ?าจํานวน  1 
แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา/       ขอ
งบ อบจ 

3 ติดตั้งไฟฟ?าสาธารณะ (เสาสูง) เส:น 
หนองจอก –ป-กเตียน  
 หมู)ที่ 3  

เพื่อให:ประชาชนมีไฟฟ?าใช:ทั่วถึงและ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

4,110,000 - - ไฟฟ?า จํานวน  
1 แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา/       ขอ
งบ อบจ 

4 ติดตั้งโคมไฟฟ?าสาธารณะ (เสาสูง) 
ถนนเส:นคันกั้นน้ําเค็มสุดเขต     หมู)ที่ 
3 

เพื่อให:ประชาชนมีไฟฟ?าใช:ทั่วถึงและ
ความปลอดภัยในการเดินทาง 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

1,500,000 - - ไฟฟ?า จํานวน  
1 แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา/       ขอ
งบ อบจ 

5 ขยายเขตไฟฟ?าสาธารณะสายคลอง D 
8  (ตลอดสาย) หมู)ที่ 4 

เพื่อความปลอดภัยคมนาคม ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

5,000,000 - 5,000,000 ไฟฟ?า จํานวน  
1 แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา/       ขอ
งบ อบจ 

6 ซ)อมแซมไฟฟ?าสาธารณะทุกสาย หมู)ที่ 
1 -4  

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก
ของประชาชน 

ตามสภาพพื้นที่
เร)งด)วนและจําเป3น 

500,000 600,000 700,000 ไฟฟ?า จํานวน  
1 แห)ง 

ประชาชนมีไฟฟ?าใช:
ทั่วถึง 

ส)วนโยธา 

    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    



๔๖ 
 

        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111.4.4.4.4    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    การปรบัปรงุ สร:าง หอกระจายข)าว เสยีงตามสายการปรบัปรงุ สร:าง หอกระจายข)าว เสยีงตามสายการปรบัปรงุ สร:าง หอกระจายข)าว เสยีงตามสายการปรบัปรงุ สร:าง หอกระจายข)าว เสยีงตามสาย    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ

ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    
หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    ตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 ปรับปรุงเครื่องขยายเสยีงและ หอ
กระจายข)าวพื้นที่ตําบลป-กเตียน     
หมู)ที่ 1 -4 

เพื่อให:ประชาชนได:รับข)าวสารอย)าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงหอกระจายข)าว
เสียงตามสายพร:อม
อุปกรณ% 

50,000 60,000 70,000 เสียงตามสายที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 4 แห)ง  

ประชาชนได:รับข)าวสาร
ทั่วถึง 

สํานักงานปลัด/ส)วน
โยธา 
 

2 ติดตั้งหอกระจายข)าวประจําหมู)บ:านป-ก
เตียน                (ศาลกลาง
หมู)บ:าน)  หมู)ที่ 3 

เพื่อให:ประชาชนได:รับข)าวสารอย)าง
ทั่วถึง 

หอกระจายข)าว 70,000 70,000 70,000 หอกระจายข)าว 
จํานวน   1 
แห)ง 

ประชาชนได:รับข)าวสาร
ทั่วถึง 

สํานักงานปลัด/ส)วน
โยธา 
 

3 ติดตั้งระบบหอกระจายข)าว 
คอนเฟอร%เรนซ%  

เพื่อให:ประชาชนได:รับข)าวสารอย)าง
ทั่วถึง  

ติดตั้งระบบเสยีงตาม
สายแบบคอนเฟอร%เรนซ%
ควบคุมระยะไกล 

1,000,000 - 1,000,000 เสียงตามสายที่
ได:มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห)ง 

ประชาชนได:รับข)าวสาร
ทั่วถึง 

สํานักงานปลัด/ส)วน
โยธา 

 
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111.5.5.5.5    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    จดัทําผงัเมอืง และผงัเมอืงเฉพาะจดัทําผงัเมอืง และผงัเมอืงเฉพาะจดัทําผงัเมอืง และผงัเมอืงเฉพาะจดัทําผงัเมอืง และผงัเมอืงเฉพาะ    
    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ

ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    
หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั  ตวัชี้วดั                  
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่นที่
เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
ร)วมกัน 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน/      บูรณา
การร)วมกัน 

ส)วนราชการ/องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

30,000 - - จํานวน 1 ครั้ง สงเสริมสนับสนุน/
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 

    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111.6.6.6.6    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    ระบบจราจรระบบจราจรระบบจราจรระบบจราจร    
    



๔๗ 
 

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ

ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    
หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 จัดทําป?ายเตือนจราจรจุดเสี่ยงใน
พื้นที่ตําบล หมู)ที่ 1-4 

เพื่อป?องกันการเกิดอุบัติเหต ุ ป?ายเตือนจราจร 50,000 50,000 50,000 ป?ายเตือนจราจร 
 

ประชาชนได:รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ส)วนโยธา 

2 ติดตั้งไฟกระพริบทางแยก      หมู)ที่ 
1-4  

เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม 
และป?องกันอุบตัิเหตุ  

ไฟกระพริบ - 30,000 - ไฟกระพริบ ประชาชนได:รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ส)วนโยธา 

3 ปรับปรุงซ)อมแซมเครื่องหมายบังคับ
จราจร  

เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคม 
และป?องกันอุบตัิเหต ุ

เครื่องหมายจราจร - - 30,000 เครื่องหมายจราจร ประชาชนได:รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

ส)วนโยธา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            1111.7.7.7.7    โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:โครงการภายใต:แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันา    ป?ายชือ่ ป?ายชือ่ ป?ายชือ่ ป?ายชือ่ ป?ายป?ายป?ายป?ายสถานทีส่าํคญั ในพืน้ที่สถานทีส่าํคญั ในพืน้ที่สถานทีส่าํคญั ในพืน้ที่สถานทีส่าํคญั ในพืน้ที่    

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    
เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    

((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะผลลพัธ%ทีค่าดว)าจะ

ได:รบัได:รบัได:รบัได:รบั    
หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    2552552552559999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
2525252560606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2525252561616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      ตวัชี้วดั      
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 ก)อสร:างป?ายชื่อ บ:านป-กเตียน  หมู)ที่ 
3  (สี่แยกป-กเตียน) 

เพื่อให:ประชาชนผู:สัญจรไปมาทราบ
สถานที่ 

ป?ายชื่อบ:านป-กเตียน 600,000   ป?ายชื่อบ:าน   ป-ก
เตียน จํานวน  1 
ป?าย 

ประชาชนผู:สัญจรไปมา
ทราบสถานที่ 

ส)วนโยธา 

2 จัดทําป?ายชื่อบอกสถานที่ตั้ง อบต. เพื่อให:ประชาชนผู:สัญจรไปมาทราบ ป?ายชื่อบอกสถานที่ - 200,000 - ป?ายชื่อบอกสถานที่ ประชาชนผู:สัญจรไปมา ส)วนโยธา 



๔๘ 
 

และสถานที่สําคัญต)าง ๆ ในตําบลป-ก
เตียน  

สถานที่ จํานวน  1 ป?าย ทราบสถานที่ 

3 จัดทําป?ายชื่อหมู)บ:าน           หมู)ที่  
2  กับ 4 

เพื่อให:ประชาชนผู:สัญจรไปมาทราบ
สถานที่ 

ป?ายชื่อหมู)บ:าน - - 200,000 ป?ายชื่อหมู)บ:าน 
จํานวน 2 ป?าย 

ประชาชนผู:สัญจรไปมา
ทราบสถานที่ 

ส)วนโยธา 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 1111    
1111....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐานยทุธศาสตร%พฒันาด:านโครงสร:างพืน้ฐาน    
            ๑๑๑๑....8888        แนวทางการพฒันาการจดัพืน้ทีส่ําหรบันนัทนาการและพกัผ)อนหย)อนใจแนวทางการพฒันาการจดัพืน้ทีส่ําหรบันนัทนาการและพกัผ)อนหย)อนใจแนวทางการพฒันาการจดัพืน้ทีส่ําหรบันนัทนาการและพกัผ)อนหย)อนใจแนวทางการพฒันาการจดัพืน้ทีส่ําหรบันนัทนาการและพกัผ)อนหย)อนใจ    
    

    
ที่ 

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                    ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ถมดินที่สาธารณะประโยชน%  หมู)
ที่ 1 - 4 

เพื่อนํามาทําประโยชน%ในการพัฒนาตาม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพยีง 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วน
และจําเป3น 

1,076,600 
 

- - ถมดินที่
สาธารณะ
ประโยชน%  

หมู)ที่ 1 - 4 

ประชาชนได:รับประโยชน%
จากที่สาธารณะ 

ส)วนโยธา 
งบ อบต./   

ของบ อบจ กรม 



๔๙ 
 

2 ก)อสร:างสนามกีฬาที่ราชพัสดบุาง
ชอง หมู)ที่ 3 
 
 

เพื่อให:ประชาชนได:ใช:เป3นสถานที่
พักผ)อนหย)อนใจและออกกําลังกาย 
 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วน
และจําเป3น 

5,000,000 
 

- 5,000,000 สนามกีฬา
จํานวน 1 

แห)ง 

ประชาชนได:ใช:เป3นสถานที่
พักผ)อนหย)อนใจและออก
กําลังกาย 
 

ส)วนโยธา 
งบ อบต./   

ของบ อบจ กรม 

3 ก)อสร:างสนามกีฬา         หมู)
ที่ 1 - 4 

เพื่อให:ประชาชนได:ใช:เป3นสถานที่
พักผ)อนหย)อนใจและออกกําลังกาย 

ตามสภาพพื้นที่เร)งด)วน
และจําเป3น 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 สนามกีฬา  
จํานวน     4 
แห)ง        

ประชาชนได:ใช:เป3นสถานที่
พักผ)อนหย)อนใจและออก
กําลังกาย 

ส)วนโยธา 
งบ อบต./   

ของบ อบจ กรม 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 2222    
2222....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ    
                ๒๒๒๒....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสวตัถุประสวตัถุประสวตัถุประสงค%งค%งค%งค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

2561256125612561    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                    ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการส)งเสริมกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการเพื่อรณรงค%
ป?องกันต)อต:านแก:ไขปLญหายา
เสพติด 

เพื่อให:ประชาชนตระหนักถึงโทษภัยและ
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ประชาชนในตําบล 100,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนตําบล     ป-ก
เตียนห)างไกล     ยาเสพ
ติด และมีสุขภาพร)างกาย
แข็งแรง 

ส)วนการศึกษา 
 

2 โครงการอุดหนุนกิจกรรมวันเด็ก
แห)งชาติ ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนบ:านดอนเตาอิฐ 
 

เพื่ออุดหนุนกิจกรรมวันเด็กให:กับเด็ก
โรงเรียนและศูนย%พัฒนาเดก็เล็กฯตําบล
ป-กเตียน 

เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก
ตําบลป-กเตียน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง เด็กได:ร)วมกิจกรรมวันเด็ก
แห)งชาต ิ

ส)วนการศึกษา 
 



๕๐ 
 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อให:นักเรียนมีอุปกรณ%ในการเรียนที่
เพียงพอ 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดอุุปกรณ%การ
เรียนการสอน ให:กับศูนย%
พัฒนาเด็กฯ จํานวน 1 
ศูนย% 
 

50,000 
 

60,000 70,000 จํานวน 1 ครั้ง นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ%ทาง
การศึกษาเพียงพอ 

ส)วนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        ๒๒๒๒....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                    ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

4 จัดซื้อหนังสือพิมพ%ประจําหมู)บ:าน 
หมู) 1 - 4 

เพื่อให:ประชาชนในตําบล         ป-ก
เตียนได:รับข:อมูลข)าวสาร     ทันต)อ
เหตุการณ% 

ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียน 

40,000 
 

40,000 40,000 หนังสอืพิมพ% 
จํานวน 4 
หมู)บ:าน 

ประชาชนได:รับข:อมูล
ข)าวสาร 

สํานักงานปลัด 

5 จัดซื้ออุปกรณ%เครื่องเล)น,อุปกรณ%
การพัฒนาทักษะเด็กเล็ก , สื่อ
การเรียนการสอนและวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให:พัฒนาทักษะและเพิ่มความรู:แก)
เด็กเล็กศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ:านเมือง
พัฒนาและศูนย%การเรียนชุมชน 

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กตําบลป-ก
เตียนและศูนย%การเรียน
ชุมชน 

400,000 
 

- - เครื่องเล)น เด็กเล็กได:มีอุปกรณ%เครื่อง
เล)น 

ส)วนการศึกษา 
 

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให:แก)
โรงเรียนบ:านดอนเตาอิฐ 

เด็กนักเรียนมีนมดื่มเพื่อสุขภาพ 
ร)างกายที่แข็งแรง 

โรงเรียนบ:านดอนเตาอิฐ 700,000 
 
 

800,000 900,000 นม  นักเรียนมีสุขภาพร)างกาย
แข็งแรง 

ส)วนการศึกษา 
 

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให:แก)
ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กบ:านเมืองใหม)
พัฒนา 

เด็กนักเรียนมีนมดื่มเพื่อสุขภาพ 
ร)างกายที่แข็งแรง 

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กตําบลป-ก
เตียน 

700,000 
 

800,000 900,000 นม  นักเรียนมีสุขภาพร)างกาย
แข็งแรง 

ส)วนการศึกษา 
 

8 โครงการสนับสนุนค)าใช:จ)ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวันศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
บ:านเมืองใหม)พัฒนา) 

เพื่อส)งเสริมอาหารกลางวันเด็กให:ครบ 
5 หมู) 

จํานวนเด็กศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็กบ:านเมืองใหม)พัฒนา 
 

200,000 
 

200,000 200,000 อาหารกลางวัน
ศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็กบ:านเมือง
ใหม)พัฒนา) 

เด็กมีสภาวะโภชนาการดีขึ้น ส)วนการศึกษา 
 



๕๑ 
 

9 สนับสนุนงบประมาณจ:างครู
อัตราจ:าง สอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ         
 

เพื่อสนับสนุนครูภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ดูแลที่ขาด
แคลน 

โรงเรียนบ:านดอนเตาอิฐ 95,280 
 

95,280 
 

95,280 
 

ครู 
อัตราจ:าง 

เด็กนักเรียนมีความรู:
เพิ่มเติมใน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย 
 

ส)วนการศึกษา 
 
 

10 โครงการปรับปรุงซ)อมแซม
อาคารศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
บ:านเมืองใหม)พัฒนา ม.2 ฯลฯ 
 

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
บ:านเมืองใหม)พัฒนาให:ได:มาตรฐานและ
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุงซ)อมแซมศูนย%
พัฒนาเด็กเล็กบ:านเมืองใหม)
พัฒนา  

250,000 260,000 270,000 อาคารศูนย%
พัฒนาเด็กเล็ก
บ:านเมืองใหม)
พัฒนา 

อาคารศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.  ป-กเตียนมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ส)วนการศึกษา 
 

                
    ๒๒๒๒....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบแนวทางการพฒันาการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบ    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา     ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    

๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

11 โครงการศึกษาดูงานศูนย%พัฒนา
เด็กเล็กบ:านเมืองใหม)พัฒนา 

เพื่อสนับสนุนให:เด็กได:มีการจัดกิจกรรม
นอกสถานที่ 
 

ครูศูนย%ฯ,ผู:บริหาร,เจ:าหน:าที่,
กรรมการศูนย%และผู:ปกครอง 
 

50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 
ครั้ง 
 

คณะทํางานนักเรียน สถานศึกษา
ได:รับความรู:นํามาปรับใช:กับศูนย%       
เด็กเล็กฯ 

ส)วนการศึกษา 
 
 

12 โครงการประชุมผู:ปกครอง เพื่อให:รับทราบ กฎ ระเบียบ ของ ศูนย%
พัฒนาเด็กเล็กบ:านเมืองใหม)พัฒนา 
 

จํานวนผู:ปกครองของ
นักเรียน 

5,000 6,000 7,000 จํานวน 1ครั้ง ผู:ปกครองนักเรียนศูนย%พัฒนา
เด็กเล็กทราบกฎระเบยีบและมี
ความรู:ด:านกฎระเบียบ 

ส)วนการศึกษา 
 

13 โครงการไหว:ครู เพื่อเป3นการเตือนสติให:ระลึกถึงครูบา
อาจารย% อันเป3นเครื่องเตอืนใจให:
ประพฤตใินสิ่งที่ดงีาม 
 

จํานวนนักเรียนศูนย%พัฒนา
เด็กเล็ก 

3,000 4,000 5,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ได:แสดงออกถึงความกตัญnูต)อ
ครู 

ส)วนการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่1111    เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 2222    
2222....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ    
                ๒๒๒๒....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ     
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการฉีดพ)นหมอกควัน เพื่อป?องกันโรคไข:เลือดออก ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียน 

90,000 
 

90,000 90,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ประชาชนตําบลป-กเตียน 
ห)างไกลจากโรคไข:เลือดออก 

สํานักงานปลัด  
 

2 โครงการบูรณาการบําบดัฟopนฟูผู:
ติดยาเสพตดิ 

เพื่ออบรมบําบัดฟopนฟูผู:ตดิสารเสพตดิ
สารเสพติดที่สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ 

ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียน 

175,000 
 

175,000 175,000 จํานวน 1ครั้ง ผู:เข:ารับการบําบัดพึงพอใจในการ
บําบัดไม)เข:าไปเสพซ้ําสามารถ
ดํารงชีวิตอยู)ในสงัคมได: 

สํานักงานปลัด 
 

3 โครงการอบรมและรณรงค%
ต)อต:านโรคเอดส% 

เพื่อฝ-กอบรมให:ความรู:ให:แก)ประชาชน
ให:ห)างไกลโรคติดต)อ 

ประชาชนตําบล       ป-ก
เตียน 

20,000 
 

20,000 20,000 จํานวน 1ครั้ง ประชาชนมีความรู:และเข:าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส% 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการรณรงค%ป?องกันและ
ควบคุมโรคติดต)อ 

เพื่อให:ประชาชนหมู) 1 – 4 ได:มีความรู:
ความเข:าใจเกี่ยวกับโรคตดิต)อ 

ประชาชนตําบล       ป-ก
เตียน 

20,000 
 

20,000 20,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ประชาชนมีความรู:ความเข:าใจ
เกี่ยวกับโรคตดิต)อ 

สํานักงานปลัด  
 

5 โครงการอุดหนุนท)ายางร)วมใจ 
ต:านภัยยาเสพติด   อําเภอท)า
ยาง 

เพื่อเป3นการลดและป?องกันยาเสพติด
ไม)ให:แพร)ระบาด 

สนับสนุนงบประมาณดําเนิน
ตามโครงการฯ 

7,000 7,000 7,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ปLญหาการแพร)ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สํานักงานปลัด  
 

6 โครงการป?องกันและแก:ไขปLญหา
ยาเสพตดิ        อําเภอท)ายาง 

เพื่อเป3นการลดและป?องกันยาเสพติด
ไม)ให:แพร)ระบาด 

สนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินการโครงการป?องกัน
และแก:ไขปLญหายาเสพตดิ 
อําเภอท)ายาง  

20,000 
 

20,000 20,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ปLญหาการแพร)ระบาดของยาเสพ
ติดลดลง 

สํานักงานปลัด  
 

 
 
 
 
 
                ๒๒๒๒....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ     



๕๓ 
 

 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค% 

เป?าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  ผลลัพธ%ที่คาดว)า 
จะได:รับ 

หน)วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕9 

(บาท) 
๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
                ((((KPI KPI KPI KPI )))) 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร%หรือ
การแพทย% 

เพื่อป?องกันและควบคุมโรค
ไข:เลือดออกและโรคอื่น ๆ  

จัดซื้อน้ํายาเคมีที่ใช:กับ
เครื่องพ)นหมอกควันกําจัด
ยุง แมลง เห็บ เหาต)าง ๆ 
รวมทั้งวัสดุที่จําเป3นในการ
ปฏิบัติภารกิจด:าน
สาธารณสุข 

40,000 
 

45,000 50,000 วัสดุ
วิทยาศาสตร%หรือ

การแพทย% 

ประชาชนมีสุขภาพร)างกาย
แข็งแรง ไม)เป3นโรค
ไข:เลือดออกและโรคอื่น ๆ 

สํานักงานปลัด  
 

8 ส)งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก เพื่อให:เด็กเล็กได:รู:จักดูแล รักษา
สุขภาพให:แก)สขุภาพร)างกายแข็งแรง 
 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ให:กับเด็กเล็ก ศูนย%พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.   ป-กเตียน  

10,000 
 

15,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง เด็กเล็กมีสุขภาพร)างกายที่
แข็งแรงและมีพัฒนาการ
เป3นไปตามวัย 

ส)วนการศึกษา  
 

9 อุดหนุนการป?องกันและแก:ไขปLญหา
เอดส%อําเภอท)ายาง 

เพื่อเป3นการลดและป?องกันเอดส%ไม)ให:
แพร)ระบาด 

สนับสนุนงบประมาณการ
ดําเนินโครงการป?องกันและ
แก:ไขปLญหาเอดส%ให:อําเภอ
ท)ายาง  

10,000 
 

10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู:ติดเชื้อเอดส%ในพื้นที่อําเภอ 
ท)ายางลดลง 

สํานักงานปลัด  
 

10 โครงการควบคุมป?องกันโรคพิษ
สุนัขบ:าโดยมีการฉดีวัคซีน 

เพื่อป?องกันโรคพิษสุนัขบ:าฯลฯ ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียนและพื้นที่ใกล:เคียง 

30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนตําบลป-กเตียนแล
พื้นที่ใกล:เคียง 

สํานักงานปลัด  
 

11 อบรมจัดทําฐานข:อมูลภาวะ
โภชนาการของเดก็ 

 เพื่อทราบภาวะโภชนาการของเด็กใน
การให:อาหารเสริม 

จํานวนเด็กเล็ก       ของ
ศูนย%ฯ ทั้งหมด 

2,000 2,000 2,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให:ทราบภาวะ  โภชนาการ
ของเด็กเล็ก 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

12 อบรมให:ความรู:ด:านอาหารและ
โภชนาการ 

เพื่อให:คณะกรรมการอาหารฯ 
ผู:ประกอบการ ผดด. มีความรู:ความ
เข:าใจหลักการโภชนาการของเด็กเล็ก 

จํานวนเด็กเล็กศูนย%ฯ 
ทั้งหมด 

5,000 
 

5,000 5,000 
จํานวน 1 ครั้ง 

ทําให:บุคคลที่เกี่ยวข:องมี
ความรู:ความเข:าใจเรื่องหลัก
โภชนาการของเดก็เล็ก 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

13 จัดหาวัตถุ อุปกรณ% ด:านอาหาร
และโภชนาการ 

เพื่อให:เด็กเล็กมีความเข:าใจและรู:ถึง
ประโยชน%ของอาหารแต)ละชนิด 

จํานวน เด็กเล็ก 
ศูนย%ฯ ทั้งหมด 

10,000 
 

10,000 10,000 จํานวน 1 ครั้ง ทําให:เด็กทราบประโยชน%ของ
อาหารแต)ละชนิด 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

                
        
๒๒๒๒....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิสขุภาพอนามยั รวมถงึการป?องกนัและแก:ไขปLญหายาเสพตดิและโรคตดิต)อ     

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

14 ประกวดเด็กเล็กที่มีโภชนาการ
สมวัย 

เพื่อส)งเสริมให:พ)อแม) ผู:ปกครองใส)ใจ
กับการโภชนาการของ    เด็กเล็ก 
 

จํานวนเด็กเล็ก       ศูนย%
พัฒนาเด็กเล็กเมืองใหม)

พัฒนา           

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ทําให:พ)อแม)ผู:ปกครองให:
ความสําคัญและใส)ใจกับ
หลักโภชนาการสมวัย 

ส)วนการศึกษาฯ 
 



๕๔ 
 

15 จัดทําสื่อแผ)นพับเพื่อเด็กไทย  มี
โภชนาการสมวัย 

เพื่อให:เด็กเล็ก พ)อแม) ผู:ปกครอง 
ชุมชนทราบถึงหลักการโภชนาการ
สมวัย และวิธีการดําเนินงาน 
 

จํานวนประชาชนที่ได:รับ   1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ทําให:เด็กเล็ก พ)อแม) 
ผู:ปกครอง ชุมชน     มี
ความเข:าใจหลัก
โภชนาการสมวัย 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

16 รณรงค%ต)อต:านยาเสพติด  เพื่อเป3นการลดและป?องกันยาเสพติด
ไม)ให:แพร)ระบาด 

อุดหนุนงบประมาณการ
ดําเนินตามโครงการอําเภอ
ท)ายาง  

3,000 
 

3,000 3,000 จํานวน 1 ครั้ง ปLญหาการแพร)ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

สํานักงานปลัด  
 

17 สงเคราะห%เบีย้ยงัชีพสําหรับผู:ปrวย
โรคเอดส% 

เพื่อช)วยเหลือผู:ปrวยโรคเอดส%   ไม)
สามารถประกอบอาชีพและประสบ
ปLญหาความลําบาก 

สงเคราะห%เบีย้ยงัชีพสําหรับ
ผู:ปrวยโรคเอดส% 

60,000 60,000 60,000 จํานวน 1 ป� ทําให:ผู:ปrวยโรคภูมิคุ:มกัน
บกพร)องมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น   มีขวัญและกําลังใจ 

สํานักงานปลัด  
 

18 โครงการแข)งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ%กับองค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น ในเขตอําเภอท)ายาง 

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ%กับองค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น   ในเขตอําเภอ
ท)ายาง 

อบต.ในเขต อ.ท)ายาง 40,000 - - จํานวน 1 ครั้ง สร:างความสัมพันธ%กับ
องค%กรปกครองส)วน
ท:องถิ่น ในเขตอําเภอท)า
ยาง   

ส)วนการศึกษาฯ 
 

19 โครงการจัดการแข)งขันกีฬาต:านยา
เสพติดในตําบล      ป-กเตียน 

เพื่อเป3นการลดและป?องกันยาเสพติด
ไม)ให:แพร)ระบาดในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ 65,000 - - จํานวน 1 ครั้ง ปLญหาการแพร)ระบาดของ
ยาเสพตดิลดลง 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

20 สนับสนุนการบริการสาธารณสขุมูล
ฐานระดับหมู)บ:าน  

เพื่อส)งเสริมสาธารณสขุมูลฐาน ประชาชนหมูที่ 1-4 60,000 60,000 60,000 จํานวน 4 หมู)บ:าน ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํานักงานปลัด  
 

 
 
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 2222    
2222....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ    
            ๒๒๒๒....๓๓๓๓        แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิกีฬาและนนัทนาการทกุระดบัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิกีฬาและนนัทนาการทกุระดบัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิกีฬาและนนัทนาการทกุระดบัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิกีฬาและนนัทนาการทกุระดบั    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายและ
อุปกรณ%เครื่องเล)น สําหรับเด็ก     

เพื่อสขุภาพร)างกายที่แขง็แรง  เยาวชน หมู) 1 - 4 2,000,000 
 

- - ประชาชนและ
เยาวชน       หมู)

ที่ 1-4 

เยาวชนมีสุขภาพร)างกาย
ที่แข็งแรง 

ส)วนการศึกษาฯ 
งบ อบต./ขอรับ
สนับสนุนจาก
หน)วยงานอื่น 

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ%กีฬา 1-
4 หมู)บ:าน 

เพื่อให:เกิดความสามัคคี 
เพื่อสขุภาพร)างกายที่แขง็แรง 
 

ประชาชน               
หมู) 1 - 4 

40,000 
 

40,000  40,000 ประชาชน หมู)ที่ 
1-4 

เกิดความสามัคคีของ
เยาวชนและสุขภาพ
ร)างกายแข็งแรง 

ส)วนการศึกษาฯ 
 



๕๕ 
 

3 โครงการแอโรบกิเพือ่ประชาชน เพื่อให:ประชาชนมีสุขภาพร)างกายที่
แข็งแรง 

ประชาชนทั่วไป 20,000 40,000  40,000 ประชาชน หมู)ที่ 
1-4 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร)างกายที่แข็งแรง 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

4 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย บ:านนา
ครั่ง  หมู)ที่ 3 

เพื่อให:ประชาชนมีสุขภาพร)างกายที่
แข็งแรง 

เครื่องออกกําลังกาย 900,000 - - ประชาชน หมู)ที่ 3  ประชาชนมีสุขภาพ
ร)างกายที่แข็งแรง 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 2222    
2222....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ    
            ๒๒๒๒....๔  ๔  ๔  ๔  แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและพฒันาศกัยภาพขององค%กรชมุชนให:เข:มแขง็และส)งเสรมิสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและพฒันาศกัยภาพขององค%กรชมุชนให:เข:มแขง็และส)งเสรมิสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและพฒันาศกัยภาพขององค%กรชมุชนให:เข:มแขง็และส)งเสรมิสวสัดกิารสงัคมแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและพฒันาศกัยภาพขององค%กรชมุชนให:เข:มแขง็และส)งเสรมิสวสัดกิารสงัคม    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ฝ-กอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝ-กอบรมพัฒนาคุณภาพดูแลผู:สูงอายุ
และศึกษาดูงาน 

จัดอบรมและศึกษา      ดู
งาน 

100,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ผู:สูงอายุมีคณภาพชีวิตที่ดี
และได:รับความรู:จาก
การศึกษาดูงาน 

สํานักงานปลัด 
 

2 โครงการ อบต.ป-กเตียนเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ
บริการต)าง ๆ จาก อบต.   ป-กเตียน
และการประชาสัมพันธ%ข)าวสาร
ราชการต)าง ๆ ให:ประชาชนทราบ 

จัดออกหน)วยบริการ
เคลื่อนที่เพื่อบริการ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 4 
หมู)บ:าน 

20,000 
 

20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรับบริการต)าง ๆ  

สํานักงานปลัด 
 

3 โครงการ อําเภอ-จังหวัดเคลื่อนที่  เพื่อเป3นการให:บริการประชาชน และ
ให:เกิดการยอมรับเชื่อถือศรัทธาใน
ระบบราชการ โดยได:กําหนดให:
อําเภอทุกอําเภอจัดบริการอําเภอ-
จังหวัดเคลื่อนที่ 

จัดออกหน)วยบริการ
เคลื่อนที่เพื่อบริการ
ประชาชนในพื้นที่  

50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการรับบริการต)าง ๆ 

สํานักงานปลัด 
 



๕๖ 
 

4 โครงฝ-กอบรมส)งเสริมและ
สนับสนุนให:ความรู:คณะกรรมการ
หมู)บ:าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู)บ:าน 

คณะกรรมการ หมู)บ:าน 
จํานวน 4 หมู) 

1,0000 1,0000 1,0000 จํานวน 1 ครั้ง พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู)บ:าน 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร:างกระบวนการให:มีส)วนร)วม 
ร)วมคิด ร)วมทํา  

เยาวชน จํานวน 4 หมู) 15,000 15,000 15,000 จํานวน 1 ครั้ง เยาวชนร)วมคิด ร)วมทํา 
ร)วมแก:ไขปLญหา 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการเยี่ยมบ:านผู:สูงอายุ คน
พิการ และผู:ปrวยเอดส%และกลุ)ม
เสี่ยง 

เพื่อสร:างความเข:าใจ ความคุ:นเคย 
รับรู:ปLญหากลุ)มต)าง ๆ  

จัดหน)วยเคลื่อนที่เยีย่ม
ผู:สูงอายุ คนพิการ ผู:ปrวย
เอดส%และกลุ)มเสี่ยง 

20,000 20,000 20,000 เดือนละ 1 ครั้ง ผู:สูงอายุ คนพิการ ผู:ปrวย
เอดส%และกลุ)มเสี่ยง 

สํานักงานปลัด 

    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 2222    
2222....ยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านยทุธศาสตร%พฒันาด:านการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติการส)งเสรมิการศกึษาและพฒันาคณุภาพชวีติ    
            ๒๒๒๒....๕  ๕  ๕  ๕  แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้    
    

ที่ทีท่ี่ที่        
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ส)งเสริมสนับสนุนงบประมาณการ
จัดตั้งกลุ)มอาชีพการเกษตร หมู)ที่ 
1-4 
 

เพื่อใช:เป3นทุนสําหรับเกษตรกร กลุ)มเกษตรกรทํานา  หมู) 
1-4 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กลุ)มอาชีพ
การเกษตร    
จํานวน 4 กลุ)ม 
 

ประชาชนมีรายได:
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

2 ส)งเสริมสนับสนุนงบประมาณการ
จัดตั้งกลุ)มหัตถกรรม และภูมิ
ปLญญาท:องถิ่น 
 

เพื่อใช:เป3นทุนสําหรับการดําเนินการ
ของกลุ)ม 

กลุ)มหัตถกรรม        หมู) 
1-4 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

กลุ)มหัตถกรรม
จํานวน 4 กลุ)ม 

ประชาชนมีรายได:
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

3 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ%
สินค:าชุมชน (OTOP) 

เพื่อสนับสนุนรายได:ของประชาชนใน
หมู)บ:าน 
 
 
 

กลุ)มผลิตภัณฑ%สินค:า 
(OTOP) ของชุมชน        
หมู)ที่  1-4   

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ผลิตภัณฑ%สินค:า
ชุมชน (OTOP) 
จํานวน 4 หมู)บ:าน 

ประชาชนมีรายได:
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการส)งเสริมอาชีพงานช)าง   
หมู)ที่ 1-4 

เพื่อให:ประชาชนมีความรู:และทักษะใน
การซ)อมแซมเครื่องยนต%ขนาดเล็ก 

จัดอบรมให:ความรู:เกี่ยวกับ
งานช)างยนต%ขนาดเล็ก 4 
หมู)บ:านๆ ละ 20 คน 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมีความรู:และ
ทักษะในการซ)อมแซม
เครื่องยนต%ขนาดเล็ก
เพื่อลดต:นทุนการผลิต
เป3นการพึ่งพากันเองใน

สํานักงานปลัด 
 



๕๗ 
 

ชุมชน 
 

    
    
    

                ๒๒๒๒....๕  ๕  ๕  ๕  แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:ประชาชนมรีายได:เพิม่ขึน้ 
    
    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
    

โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
    

วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๒๕๒๕๒๕59595959    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

5 โครงการส)งเสริมพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนตําบลป-กเตียน 

เพื่อให:ประชาชนมีกลุ)มอาชีพเพื่อ
พัฒนารายได: 

พัฒนาอาชีพให:กับประชาชน
ตําบล 
ป-กเตียน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 กลุ)มอาชีพ    
จํานวน 4 กลุ)ม 

ประชาชนมีกลุ)มในการเพิ่ม
รายได: 

สํานักงานปลัด 
 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู:นําด:าน
การบริหารจัดการศูนย%บริการและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจําตําบล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู:นําด:านการ
บริหารจัดการศูนย%บริการและ
ถ)ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจํา
ตําบล 

จัดประชุมกรรมการบริหาร
ศูนย%บริการและถ)ายทอด
เทคโนโลยีการ เกษตร / 
ทัศนศึกษาดูงาน  

20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง กรรมการบริหารศูนย%บริการ
และถ)ายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

7 โครงการส)งเสริมพัฒนาอาชีพของ
สตรี ผู:ด:อยโอกาส ผู:สูงอายุ และผู:
พิการ 

เพื่อให: สตรี ผู:ด:อยโอกาส ผู:สูงอายุ 
ผู:พิการได:ฝ-กทักษะงานด:านอาชีพ 
และใช:เวลาว)างให:เป3นประโยชน%  

สตรี ผู:พิการ ผู:ด:อยโอกาส 
ผู:สูงอายุ ผู:พิการ  

30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง สตรี ผู:พิการ ผู:ด:อยโอกาส 
ผู:สูงอายุ  ผู:พิการ มีรายได:
เพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 3333    
๓๓๓๓....ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  และการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อย    
            ๓๓๓๓....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการรกัษาความสงบเรยีบร:อย  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย%สนิแนวทางการพฒันาการรกัษาความสงบเรยีบร:อย  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย%สนิแนวทางการพฒันาการรกัษาความสงบเรยีบร:อย  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย%สนิแนวทางการพฒันาการรกัษาความสงบเรยีบร:อย  และความปลอดภยัในชวีติและทรพัย%สนิ    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ช)วยเหลือผู:ประสบสาธารณภัย 
ฯลฯ 

เพื่อช)วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย 
หมู) 1 - 4 

ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียน 

200,000 
 

- - ผู:ประสบ       สา
ธารณภัย 

สามารถช)วยเหลือประชาชน
ได:อย)างมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
 

2 ติดตั้งกล:อง CCTV บริเวณ อบต 
ป-กเตียนและจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบล 

เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
นักท)องเที่ยว 

ตามสภาพพื้นที่ 500,000 500,000 500,000 กล:องวงจรปaด ประชาชนได:รับความ
ปลอดภัย 

สํานักงานปลัด 
 

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ที่มคีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 3333    
๓๓๓๓....ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  และการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อย    



๕๘ 
 

   ๓๓๓๓....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการจดัหาวสัด ุแนวทางการพฒันาการจดัหาวสัด ุแนวทางการพฒันาการจดัหาวสัด ุแนวทางการพฒันาการจดัหาวสัด ุอปุกรณ%ในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอปุกรณ%ในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอปุกรณ%ในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอปุกรณ%ในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 จัดหาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ%  
ครุภัณฑ%ต)าง ๆ ในการช)วยเหลือ
และป?องกันสาธารณภัย 

เพื่อเป3นการเตรียมความพร:อมในการ
ป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

วัสดุและอุปกรณ%สําหรับ
เจ:าหน:าที่ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 วัสดุ อุปกรณ%  
ครุภัณฑ%ต)าง ๆ 

ป?องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักงานปลัด 
 

2 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

  ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่2 2 2 2 เป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัเป3นเมอืงน)าอยู)ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 3333    
๓๓๓๓....ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%ยทุธศาสตร%การพฒันาการพฒันาการพฒันาการพฒันาด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุด:านการจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  มชน  สงัคม  และการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อยและการรกัษาความสงบเรยีบร:อย    
  ๓๓๓๓....๓ ๓ ๓ ๓ แนวทางการพฒันาการส)งเสริมและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าทีแ่ละประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสริมและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าทีแ่ละประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสริมและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าทีแ่ละประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสริมและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าทีแ่ละประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
รวมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

2 จัดตั้งจุดให:บริการประชาชนใน
เทศกาลต)าง ๆ             (วันป�
ใหม)และวันสงกรานต%) 

เพื่อเตรียมความพร:อมในการป?องกัน
อุบัติเหตุ อบุัติภัย  ต)าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในเทศกาลต)าง ๆ  

ประชาชนประสบอุบัติเหตุ
และอุบัติภัยลดลง  

15,000 - - จํานวน 1 ครั้ง ผู:ประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติภัยลดลง 

สํานักงานปลัด 
 

   
   ๓๓๓๓....๓ ๓ ๓ ๓ แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าที่และประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าที่และประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าที่และประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและให:ความรู:แก)เจ:าหน:าที่และประชาชนในการป?องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

3 การเตรียมการป?องกันภัยแล:งใน เพื่อเตรียมความพร:อมในการ  ประชาชนตําบล       ป-ก 15,000 16,000 17,000 จํานวน  1 ครั้ง เพิ่มทักษะความสามารถ     สํานักงานปลัด 



๕๙ 
 

พื้นที่ตําบลป-กเตียน ป?องกันภัยแล:งในพื้นที่ เตียน  ช)วยเหลือชุมชนได:อย)างมี
ประสิทธิภาพ 

 

    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
                ๔๔๔๔....๑ ๑ ๑ ๑ แนวทแนวทแนวทแนวทางการพฒันาส)งเสรมิการผลติ ผกัางการพฒันาส)งเสรมิการผลติ ผกัางการพฒันาส)งเสรมิการผลติ ผกัางการพฒันาส)งเสรมิการผลติ ผกั    ผลไม:ปลอดสารพษิเพือ่การบรโิภคผลไม:ปลอดสารพษิเพือ่การบรโิภคผลไม:ปลอดสารพษิเพือ่การบรโิภคผลไม:ปลอดสารพษิเพือ่การบรโิภค    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1  
- 

- - - - - - - - 

    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
    ๔๔๔๔....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:มนีคิมอตุสาหกรรม  หรอืเขตอตุสาหกรรม  สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็แนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:มนีคิมอตุสาหกรรม  หรอืเขตอตุสาหกรรม  สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็แนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:มนีคิมอตุสาหกรรม  หรอืเขตอตุสาหกรรม  สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็แนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:มนีคิมอตุสาหกรรม  หรอืเขตอตุสาหกรรม  สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
          ๔๔๔๔....๓  ๓  ๓  ๓  แนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:โรงงานอตุสาหกรรมใช:เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาดแนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:โรงงานอตุสาหกรรมใช:เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาดแนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:โรงงานอตุสาหกรรมใช:เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาดแนวทางการพฒันาการสนบัสนนุให:โรงงานอตุสาหกรรมใช:เทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาด    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - - - - - - - - - 



๖๐ 
 

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
                ๔๔๔๔....๔  ๔  ๔  ๔  แนวทางการพฒันาการควบคมุมาตรฐานการผลติสนิค:าเกษตรปลอดสารพษิแนวทางการพฒันาการควบคมุมาตรฐานการผลติสนิค:าเกษตรปลอดสารพษิแนวทางการพฒันาการควบคมุมาตรฐานการผลติสนิค:าเกษตรปลอดสารพษิแนวทางการพฒันาการควบคมุมาตรฐานการผลติสนิค:าเกษตรปลอดสารพษิ    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
ร)วมกัน 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

2 โครงการเกษตรปลอดภัยก:าวไกลสู)
อินทรีย% 

เพื่อเป3นการส)งเสริม เกษตรกร ผู:ผลิต
และผู:บริโภคมีสุขภาพดีถ:วนหน:า  

ผู:ผลิต เกษตรกร มีความรู:
ด:านเกษตรอินทรีย%  

25,000 25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู:ผลิต เกษตรกร มีสุขภาพ
ที่ดีถ:วนหน:า 

สํานักงานปลัด 
    
ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
    ๔๔๔๔....๕  ๕  ๕  ๕  แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:กบัประชาชนทกุระดบัแนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:กบัประชาชนทกุระดบัแนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:กบัประชาชนทกุระดบัแนวทางการพฒันาและส)งเสรมิอาชพีให:กบัประชาชนทกุระดบั    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
                ๔๔๔๔....๖  ๖  ๖  ๖  แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิการท)องเทีย่วทางเลอืกด:านประวตัศิาสตร%  ศลิปะ  วฒันธรรม  ควบคู)กบัการส)งเสรมิตลาดนดันกัท)องเทีย่วกลุ)แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิการท)องเทีย่วทางเลอืกด:านประวตัศิาสตร%  ศลิปะ  วฒันธรรม  ควบคู)กบัการส)งเสรมิตลาดนดันกัท)องเทีย่วกลุ)แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิการท)องเทีย่วทางเลอืกด:านประวตัศิาสตร%  ศลิปะ  วฒันธรรม  ควบคู)กบัการส)งเสรมิตลาดนดันกัท)องเทีย่วกลุ)แนวทางการพฒันาและส)งเสรมิการท)องเทีย่วทางเลอืกด:านประวตัศิาสตร%  ศลิปะ  วฒันธรรม  ควบคู)กบัการส)งเสรมิตลาดนดันกัท)องเทีย่วกลุ)มประชมุสมัมนา มประชมุสมัมนา มประชมุสมัมนา มประชมุสมัมนา ––––    นนัทนาการ และสร:างความเชือ่มโยงกบันนัทนาการ และสร:างความเชือ่มโยงกบันนัทนาการ และสร:างความเชือ่มโยงกบันนัทนาการ และสร:างความเชือ่มโยงกบั            
                การท)องเทีย่วหลกั การท)องเทีย่วหลกั การท)องเทีย่วหลกั การท)องเทีย่วหลกั ((((ทะเล  ปrา  เขาทะเล  ปrา  เขาทะเล  ปrา  เขาทะเล  ปrา  เขา))))    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการเผยแพร)กิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีท:องถิ่นอําเภอ
ท)ายางในงาน”พระนครคีรี-เมือง
เพชร” ประจําป� 2559 

สืบสานวัฒนธรรมและส)งเสริมการ
ท)องเที่ยว 
 

การจัดงานพระนครคีรีเมือง
เพชรบุรี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ร)วมบรูณาการ ได:รับการ
เผยแพร)แหล)งท)องเที่ยว 

ส)วนการศึกษาฯ 
 



๖๑ 
 

2 โครงการงานเกษตรและของดี ท)า
ยาง   

สืบสานวัฒนธรรมและส)งเสริมการ
ท)องเที่ยว 

ประชาชน หมู) 1-4ร)วมงาน
ของดีท)ายาง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ร)วมบรูณาการ ได:รับการ
เผยแพร)แหล)งท)องเที่ยว 

สํานักงานปลัด 
 

3 อุดหนุนโครงการก)อสร:างอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล:าเจ:าอยู)หัวพระนครคีรี
และก)อสร:างรั้ว 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ก)อสร:างอุทยานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จฯ 

50,000 - - อุทยานเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จฯ 

ร)วมบรูณาการ ได:รับการ
เผยแพร)แหล)งท)องเที่ยว 

สํานักงานปลัด 
 

                    ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
    ๔๔๔๔....๗  ๗  ๗  ๗  แนวทางการพฒันาการขยายการท)องเทีย่ว พฒันาแหล)งท)องเทีย่ว และยกระดบัมาตรฐานการให:บรกิารแนวทางการพฒันาการขยายการท)องเทีย่ว พฒันาแหล)งท)องเทีย่ว และยกระดบัมาตรฐานการให:บรกิารแนวทางการพฒันาการขยายการท)องเทีย่ว พฒันาแหล)งท)องเทีย่ว และยกระดบัมาตรฐานการให:บรกิารแนวทางการพฒันาการขยายการท)องเทีย่ว พฒันาแหล)งท)องเทีย่ว และยกระดบัมาตรฐานการให:บรกิาร    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่3 3 3 3 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 4444    
๔๔๔๔. . . . ยุยยุุยุทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ ทธศาสตร%การพฒันาด:านการวางแผน การส)งเสรมิการลงทนุ พาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่วพาณชิยกรรมและท)องเทีย่ว    
            ๔๔๔๔....๘  ๘  ๘  ๘  แนวทางการพฒันาการท)องเทีย่วให:มคีวามหลากหลายและพฒันาอย)างยัง่ยนืแนวทางการพฒันาการท)องเทีย่วให:มคีวามหลากหลายและพฒันาอย)างยัง่ยนืแนวทางการพฒันาการท)องเทีย่วให:มคีวามหลากหลายและพฒันาอย)างยัง่ยนืแนวทางการพฒันาการท)องเทีย่วให:มคีวามหลากหลายและพฒันาอย)างยัง่ยนื    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 พัฒนาการท)องเที่ยวอย)างยั่งยืน 
 

เพื่อกระตุ:นเศรษฐกิจของประชาชน
ตําบลป-กเตียน 

สถานที่ท)องเที่ยวตําบลป-ก
เตียน 

30,000 30,000 - สถานที่ท)องเที่ยว ประชาชนตําบล        ป-ก
เตียน 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
                ๕๕๕๕....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการสร:างจติสํานกึและความตระหนกัในการจดัสรร ดแูล ฟopนฟแูละอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการสร:างจติสํานกึและความตระหนกัในการจดัสรร ดแูล ฟopนฟแูละอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการสร:างจติสํานกึและความตระหนกัในการจดัสรร ดแูล ฟopนฟแูละอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการสร:างจติสํานกึและความตระหนกัในการจดัสรร ดแูล ฟopนฟแูละอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อม    
    

            เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่



๖๒ 
 

ที่ทีท่ี่ที่    โครงการโครงการโครงการโครงการ    วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    ((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    
    

๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    

1 จัดกิจกรรมรณรงค%รักษา
สิ่งแวดล:อม หมู)ที่ 1-4 

เพื่อให:ความรู:ความเข:าใจสร:าง
จิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล:อม 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ%ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนรู:รักษ%
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล:อม 

สํานักงานปลัด 
 

2 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
ร)วมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
                ๕๕๕๕....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการเฝ?าระวงัและป?องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการเฝ?าระวงัและป?องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการเฝ?าระวงัและป?องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการเฝ?าระวงัและป?องกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อม 
 

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ส)งเสริมและสนับสนุนหน)วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
ร)วมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 
 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 
 

25,000 - 25,000 จํานวน 1 ครั้ง มีการดําเนินการในพื้นที่  แบบ
บูรณาการร)วมกัน 
 

สํานักงานปลัด 
 

2 การบริหารจัดการน้ําเพื่อใช:ในพื้นที่
ยามขาดแคลน 

เพื่อป?องกันการขาดแคลนน้ําในช)วง
ฤดูแล:ง 

ประชาชน  หมู)ที่ 1-4 350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ประชาชนผู:ขาด
แคลนน้ํา 

ประชาชนมีน้ําใช:ในช)วงภัยแล:ง
อย)างต)อเนื่อง 

สํานักงานปลัด 
 

3 ปรับปรุงณาปนสถานวัด       ป-ก
เตียน หมู)ที่ 3 และวัดดอนเตาอิฐ 
หมู)ที่ 4 

เพื่อเป3นการลดมลพิษทางอากาศใน
ชุมชนให:ลดลง 

บริเวณวัดป-กเตียน หมู)ที่ 3 
ต.ป-กเตียน อ.ท)ายาง และ
วัดดอนเตาอิฐ    หมู)ที่ 4 

3,000,000 
 

- - เตาเผาที่ได:
มาตรฐานใช:
จํานวน 2 เตา 

ชุมชนมีมลพิษทางอากาศลด
น:อยลง 

ส)วนโยธา 
งบ อบต./ขอ  งบ 

อบจ กรม 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    



๖๓ 
 

            ๕๕๕๕....๓  ๓  ๓  ๓  แนวทางการพฒันาการบาํบดัและฟopนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการบาํบดัและฟopนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการบาํบดัและฟopนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการบาํบดัและฟopนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อม    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

    
    
    

ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
        ๕๕๕๕....๔  ๔  ๔  ๔  แนวทางการพฒันาการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อมแนวทางการพฒันาการศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตัใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล:อม    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

    
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
        ๕๕๕๕....๕  ๕  ๕  ๕  แนวทางการพฒันาการจดัระบบบาํบดัน้าํเสยีแนวทางการพฒันาการจดัระบบบาํบดัน้าํเสยีแนวทางการพฒันาการจดัระบบบาํบดัน้าํเสยีแนวทางการพฒันาการจดัระบบบาํบดัน้าํเสยี    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 - 
 

- - - - - - - - 

    
    
    



๖๔ 
 

    
    
    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
        ๕๕๕๕....๖  ๖  ๖  ๖  แนวทางการพฒันาการบาํบดัและจดัการขยะแนวทางการพฒันาการบาํบดัและจดัการขยะแนวทางการพฒันาการบาํบดัและจดัการขยะแนวทางการพฒันาการบาํบดัและจดัการขยะ    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 จัดซื้อรถขยะ  จํานวน  1  คัน 
 

เพื่อให:พื้นที่ ตําบลป-กเตียน มีความ
สะอาด  เป3นระเบียบ 

ประชาชนตําบล       ป-ก
เตียน 

2,000,000 
 

- - รถขยะจํานวน 1 
คัน   

พื้นที่ตําบลป-กเตียนมีความเป3น
ระเบียบเรียบร:อย 

สํานักงานปลัด 
 

 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
                ๕๕๕๕....๗  ๗  ๗  ๗  แนวทางการพฒันาการป?องกนัอทุกภยัแนวทางการพฒันาการป?องกนัอทุกภยัแนวทางการพฒันาการป?องกนัอทุกภยัแนวทางการพฒันาการป?องกนัอทุกภยั    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI ))))    

1 ส)งเสริมสนับสนุนหน)วยงานอื่นที่
เกี่ยวข:องในการดําเนินกิจกรรม
ร)วมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

125,000 
 

125,000 125,000 จํานวน 1 ครั้ง มีการดําเนินการแบบบูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่1 1 1 1 เป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยัเป3นแหล)งผลติสนิค:าเกษตร อาหารปลอดภยั    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 5555    
๕๕๕๕. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อมยทุธศาสตร%การพฒันาด:านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ%ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล:อม    
                        ๕๕๕๕....๘  ๘  ๘  ๘  แนวทางการพฒันาภมูิทศัน%  สิง่แวดล:อมเมอืง  และแม)น้าํสายหลักแนวทางการพฒันาภมูิทศัน%  สิง่แวดล:อมเมอืง  และแม)น้าํสายหลักแนวทางการพฒันาภมูิทศัน%  สิง่แวดล:อมเมอืง  และแม)น้าํสายหลักแนวทางการพฒันาภมูิทศัน%  สิง่แวดล:อมเมอืง  และแม)น้าํสายหลัก    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๒๕๒๕๒๕59595959    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ก)อสร:างปรับภูมิทัศน%บริเวณที่ทํา
การ อบต.  ป-กเตียน      หมู)ที่ 3 

เพื่อความสวยงาม สดชื่น     ผ)อน
คลาย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน%  อบต. ป-ก
เตียน 

1,500,000 
 

2,000,000 - จํานวน 1 ครั้ง อบต. มีทัศนียภาพที่สวยงาม  
น)าอยู)  น)ามอง 

ส)วนโยธา 
 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน%สี่แยก      ป-ก
เตียน  หมู)ที่ 3  

เพื่อความสวยงาม สดชื่น     ผ)อน
คลาย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน% 2,500,000 - - จํานวน 1 ครั้ง มีภูมิทัศน%สวยงาม สดชื่น     
ผ)อนคลาย 
 

ส)วนโยธา  

3 ก)อสร:างซุ:มเฉลิมพระเกียรติ พร:อม
ป?ายชื่อหมู)บ:าน หมู)ที่ 4 (ทางเข:า
หมู) ที่ 4 ) 

เพื่อความจงรักภักด ี ซุ:มเฉลิมพระเกียรต ิ 600,000 - 600,000 ซุ:มเฉลิมพระ
เกียรติ จํานวน 1 
แห)ง 

ประชาชนตระถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ:าอยู)หัวฯ 

ส)วนโยธา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่4 4 4 4 เป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่ว    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของยทุธศาสตร%การพฒันาของ    อปทอปทอปทอปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 6666 
๖๖๖๖....ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่    
            ๖๖๖๖....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและเผยแพร)  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิLญญาท:องถิน่แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและเผยแพร)  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิLญญาท:องถิน่แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและเผยแพร)  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิLญญาท:องถิน่แนวทางการพฒันาการส)งเสรมิและเผยแพร)  ศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี และภมูปิLญญาท:องถิน่    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕66661111    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการส)งเสริมกิจกรรมจัด
งานประเพณีวันสงกรานต% 

เพื่อให:ประชาชนตําบล           ป-ก
เตียนได:ร)วมสืบสานประเพณีไทย 
 

จัดงานวันสงกรานต%ตําบล   ป-ก
เตียน จํานวน 1 ครั้ง 

80,000 
 

80,000 80,000 จํานวน 1 ครั้ง 
 

ประชาชนให:ความสําคัญใน
ประเพณีไทย 

ส)วนการศึกษาฯ 
อบต.ป-กเตียน 

2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู:สงูอายุและ
ผู:ด:อยโอกาส 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู:สูงอายุ
และผู:ด:อยโอกาส 

เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู:สูงอายุและ
ผู:ด:อยโอกาส 

50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง เพิ่มศักยภาพชีวิตของ
ผู:สูงอายุและผู:ด:อยโอกาส 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการสืบสานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา      

เพื่อเป3นการอนุรักษ%และสืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ประชาชนในตําบล            ป-ก
เตียนและพื้นที่ใกล:เคียง 

350,000 380,000 395,000 จํานวน 1ครั้ง ประชาชนได:สืบสานวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

4 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ:าอยู)หัว 5 ธันวาคม 

เพื่อให:ประชาชนร)วมเฉลิมฉลอง ใน
วันที่ 5 ธันวาคม  

ประชาชนในตําบล            ป-ก
เตียนและพื้นที่ใกล:เคียง 

100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนให:ความสําคัญใน
วันสําคัญ 

สํานักงานปลัด 
 

5 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ:าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ   
12 สิงหาคม 

เพื่อให:ประชาชนร)วมเฉลิมฉลอง ใน
วันที่ 12 สิงหาคม 

ประชาชนในตําบล            ป-ก
เตียนและพื้นที่ใกล:เคียง 

50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนให:ความสําคัญใน
วันสําคัญ 

สํานักงานปลัด 
 

6 โครงการปกป?องสถาบันฯ เพื่อให:ประชาชนเกิดความสามัคคี รัก
สถาบันฯ 

ประชาชนในตําบล            ป-ก
เตียนและพื้นที่ใกล:เคียง 

20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนเล็งเห็น
ความสําคัญในการปกป?อง
สถาบัน 

สํานักงานปลัด 
 

    
    

ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่ยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่4 4 4 4 เป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่วเป3นเมอืงประวตัศิาสตร% วฒันธรรมทีม่ีชวีติ น)าเทีย่ว    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 6666 
๖๖๖๖....ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  ยทุธศาสตร%การพฒันาด:านศิลปวฒันธรรม  จารตีประเพณ ี  และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่และภมูปิLญญาท:องถิน่    
            ๖๖๖๖....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการอนรุกัษ%ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และพพิธิภณัฑสถานแห)งชาติแนวทางการพฒันาการอนรุกัษ%ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และพพิธิภณัฑสถานแห)งชาติแนวทางการพฒันาการอนรุกัษ%ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และพพิธิภณัฑสถานแห)งชาติแนวทางการพฒันาการอนรุกัษ%ศิลปวัฒนธรรม  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และพพิธิภณัฑสถานแห)งชาติ    



๖๗ 
 

    
    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1              - 
 

                  -               - - - - -            - - 

    
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5 5 5 5     เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗.  .  .  .  ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
                    ๗๗๗๗....๑๑๑๑    แนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาแนวทางการพฒันาด:านด:านด:านด:านการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กร    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    

๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 อุดหนุนหน)วยงานของรัฐและ
เอกชนตามอํานาจหน:าที่ของ 
อบต.  

เพื่อให:ประชาชนได:รับการบริการที่
ครบถ:วน 

อุดหนุนหน)วยงานของรัฐ  และ
เอกชนตามหน:าที่ของ อบต. 

100,000 
 

- - จํานวน 1ครั้ง ประชาชนได:รับการบริการที่
ด ี

สํานักงานปลัด 
 

2 ส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรม 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 

100,000 
 

100,000 
 

- 
 

จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

3 เงินเดือน ค)าจ:างประจํา , 
ผู:บริหาร/สมาชิก/ค)าจ:าง
พนักงานจ:างค)าตอบแทน ,  
ค)าใช:สอย ฯลฯ 

เพื่อจ)ายเป3นค)าใช:จ)ายในการบริหาร
จัดการในองค%กร 

พนักงาน ,ลูกจ:าง ,พนักงานจ:าง , 
ผู:บริหาร,สมาชิกสภา ฯลฯ 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

พนักงาน ,
ลูกจ:าง ,
พนักงานจ:าง , 
ผู:บริหาร ฯลฯ 

มีการบริหารจัดการที่ดีใน
องค%กร 

สํานักงานปลัด 
/การคลัง/ 

ส)วนโยธา/ ส)วน
การศึกษาฯ. 

    
    
    
    
                    ๗๗๗๗....๑  ๑  ๑  ๑  แนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรแนวทางการพฒันาการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กร    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่หน)วยงานที่
รบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบรบัผดิชอบ    ๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    

((((บาทบาทบาทบาท))))    
๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

4 ค)าจ:างที่ปรึกษาสํารวจความ เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการให: อบต.ป-กเตียน 20,000 20,000 20,000 ผู:รับจ:างการ เพื่อทราบถึงการทํางานของ สํานักงานปลัด 



๖๘ 
 

พึงพอใจในการบริหารงานของ 
อบต.     ป-กเตียน 

บริหารประชาชน สํารวจความ
พึงพอใจ 

อบต. ป-กเตียน  

5 จัดตั้งศูนย%ให:ความช)วยเหลือ
ทางกฎหมายแก)ประชาชน 

เพื่อเป3นศูนย%ให:ความช)วยเหลือด:าน
กฎหมายแก)ประชาชน 

จัดตั้งศูนย%ให:ความช)วยเหลือทาง
กฎหมายแก)ประชาชน  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวน 1 
ศูนย% 

เพื่อช)วยเหลือและสร:าง
ความเป3นธรรมให:กับ
ประชาชน 

สํานักงานปลัด 
 

6 จัดทําแผ)นพับ เอกสาร 
วารสารต)าง ๆเพื่อ
ประชาสัมพันธ%ข:อมูลข)าวสาร 
อบต. ป-กเตียน 

เพื่อเผยแพร)ข:อมูลข)าวสาร 
กิจกรรมและผลงานด:านต)าง ๆ 
ขององค%การบริหารส)วนตําบลป-ก
เตียนให:ประชาชนได:รับทราบ 

ประชาชนตําบลป-กเตียน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

แผ)นผับ ประชาชนได:รับทราบข:อมูล
ข)าวสารการดําเนินงานด:าน
ต)าง ๆ ของ อบต.ป-กเตยีน 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
                    ๗๗๗๗....๒  ๒  ๒  ๒  แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในองค%กรแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในองค%กรแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในองค%กรแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาบคุลากรในองค%กร    
    

 
ที่ 

 
 โครงการ  

 
วัตถุประสงค% 

เป?าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่มา  ผลลัพธ%ที่คาดว)า 
จะได:รับ 

หน)วยงานที่รับผิดชอบ 
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 อบรมหรือสนับสนุนบุคลากร
เข:ารับการฝ-กอบรม 

เพื่อให:ผู:บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจ:าหน:าที่ได:มีทักษะ
ความรู:เพิ่มขึ้นเพื่อใช:ในการ

จัดฝ-กอบรม  หรือ ส)งพนักงาน  
เจ:าหน:าที่  ผู:บริหาร  สมาชิก 
อบต. เข:ารับการฝ-กอบรม 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จํานวน     1 
ครั้ง 

ผู:บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจ:าหน:าที่    มี
ความรู:เพิ่มขึ้น  การทํางาน

สํานักงานปลัด/ 
การคลัง 

/ส)วนโยธา 



๖๙ 
 

ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ส)วนการศึกษาฯ 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน       อบต.ป-ก
เตียน  

เพื่อพัฒนาความรู:และเสริมสร:าง
ประสบการณ% 

อบต.ป-กเตียน 300,000 
 

300,000 300,000 จํานวน 1 
ครั้ง 

ผู:บริหาร  สมาชิกสภา , 
เจ:าหน:าที่ ,ลูกจ:าง 

สํานักงานปลัด/ 
การคลัง 

/ส)วนโยธา 
ส)วนการศึกษาฯ 

3 ส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จํานวน     1 
ครั้ง 

ส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการส)งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ ผู:บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส)วน
ตําบลและพนักงานจ:าง 

เพื่อสร:างจิตสํานึกเพิ่มพูนความรู:
ความเข:าใจให:แก)บุคลากรของ
องค%กรฯ 

อบต. ป-กเตียน 30,000 30,000 30,000 จํานวน      
1 ครั้ง 

ผู:บริหาร ,สมาชิกสภา 
ข:าราชการฯมีความรู:ความ
เข:าใจในการทํางานขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

5 โครงการพัฒนาครูผู:ดูแลเด็ก
เล็กของศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให:ครูมีประสบการณ%การสอน ครูศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 6,000 6,000 จํานวน     1 
ครั้ง 

ครูมีประสบการณ%การสอนดี
ขึ้น 

ส)วนการศึกษาฯ 
 

 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
                ๗๗๗๗....๓  ๓  ๓  ๓  แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:  และสถานทีป่ฏบิตังิานแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:  และสถานทีป่ฏบิตังิานแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:  และสถานทีป่ฏบิตังิานแนวทางการพฒันาการปรบัปรงุและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:  และสถานทีป่ฏบิตังิาน    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕9 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

๒๕61 
(บาท) 

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ% อุปกรณ% 
เครื่องใช:ต)าง ๆ ในการ
บริหารงานของ อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให:บริการประชาชน 

-  วัสดุสํานักงาน เช)น  
-  วัสดุอุปกรณ%คอมพิวเตอร%  
-  วัสดุโฆษณาและเผยแพร) 
-  วัสดุก)อสร:าง 
-  วัสดุงานบ:านงานครัว 
-   ครุภัณฑ%ต)าง ๆ  
 

700,000 
 

700,000 700,000 วัสดุ  ครุภัณฑ% 
อุปกรณ% 
เครื่องมือ
เครื่องใช:    
ต)าง ๆ 

เจ:าหน:าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได:อย)างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด/ 
ส)วนการคลัง/ 
ส)วนโยธา/ 

ส)วนการศึกษาฯ 

2 ซ)อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ% ที่อยู) เพื่อให:ประชาชนได:รับการบริการ ซ)อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ%   800,000 800,000 800,000 วัสดุ ครุภัณฑ% ประชาชนได:รับการบริการ สํานักงานปลัด/ 



๗๐ 
 

ในความดูแลของ อบต. ตาม
อํานาจหน:าที่ 

และใช:ประโยชน%จากสิ่งสาธารณะ
ต)าง ๆ จากการบริหารงานของ 
อบต. 

ที่อยู)ในความดูแลของ อบต. 
ตามอํานาจหน:าที่ 

   ที่ดี ส)วนการคลัง/ 
ส)วนโยธา/ 

ส)วนการศึกษาฯ 
3 จัดซื้อรถบรรทุกเครน   ไฮด

รอลิคพร:อมตดิตัง้ดั๊มกระเช:า
ซ)อมไฟฟ?ายกสูง 

เพื่อความสะดวกในการซ)อมไฟฟ?า 
ตัดกิ่งต:นไม:สูง 

รถบรรทุกเครน ไฮดรอลิค 4,000,000 - - รถบรรทุกเครน        
ไฮดรอลิค 
จํานวน 1 คัน 

มีความสะดวกในการซ)อม
ไฟฟ?าในพื้นที่ตําบลป-ก
เตียน 

ส)วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    ๗๗๗๗....๓  ๓  ๓  ๓  แนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช: งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช: งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช: งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช: และสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิาน    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

4 ส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 
 
 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

5 ปรับปรุงระบบอินเตอร%เน็ต
ตําบล 

เพื่อให:ประชาชน หมู)          1 
– 4 มีคอมพิวเตอร%เพือ่ใช:บริการ
ด:านอินเตอร%เน็ต 

ประชาชนตําบลป-กเตียน 50,000 
 

50,000 50,000 ระบบการ   ใช:
งานอินเตอร%เน็ต
ได:มาตรฐาน 

เจ:าหน:าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได:อย)างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
 

6 ปรับปรุงซ)อมแซม ระบบเสยีง
ตามสายและ เครื่องขยาย
เสียง อบต. ป-กเตียน 
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายอัตโนมัติให:ใช:การได: 

ปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย
อัตโนมัตใิห:ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

300,000 
 

300,000 300,000 ระบบเสยีงตาม
สาย     1-4 
หมู) 
 

ประชาชนได:รับการบริการ
ที่ดี 

สํานักงานปลัด 
 

7 ปรับปรุงซ)อมแซมศูนย%ส)งเสริม
อาชีพ 
ม.3 

เพื่อให:ประชาชนได:รับการบริการที่
ครบถ:วน 

ศูนย%ส)งเสริมอาชีพ 500,000 
 

- - ศูนย%ส)งเสริม
อาชีพ ม.3 
จํานวน 1 แห)ง 
 

ประชาชนได:รับการบริการ
ที่ดี 

ส)วนโยธา 
 



๗๑ 
 

8 ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียง 
ณ ห:องประชุม อบต ป-กเตียน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายอัตโนมัติให:ใช:การได: 

ปรับปรุงระบบเสยีงตามสาย
อัตโนมัตใิห:ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

500,000 - 500,000 ระบบเครื่อง
ขยายเสยีงที่ได:
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห)ง 

ระบบเครื่องขยายเสยีง ส)วนโยธา 
 

 
 
 
                    ๗๗๗๗....๓  ๓  ๓  ๓  แนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุแนวทางการพฒันาการปรบัปรุงและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:งและพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใช:และสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิานและสถานทีป่ฏบิตังิาน    
 

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

9 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ%ใช:ในห:อง
ประชุม 

เพื่อให:มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

วัสดุ อุปกรณ%ต)าง ๆ ที่ใช:ในห:อง
ประชุม  

300,000 300,000 300,000 วัสดุ อุปกรณ%ใช:
ในห:องประชุม 

อบต.ป-กเตียน มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

10 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ%ในการทํา
ชั้นเก็บเอกสาร 

เพื่อให:มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ติดตั้งชั้นเก็บเอกสารแบบตดิฝา
ผนัง 

100,000 100,000 100,000 วัสดุ อุปกรณ%ใน
การทําชั้นเก็บ
เอกสาร 

อบต.ป-กเตียน มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

11 ก)อสร:างอาคารเอนกประสงค%   
ณ  ที่ทําการองค%การบริหาร
ส)วนตําบลป-กเตียน 

เพื่อให:มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ก)อสร:างอาคารเอนกประสงค% 
ขนาด      16 x 20 เมตร 

4,500,000 - - อาคาร
เอนกประสงค%   
ณ  ที่ทําการ
องค%การบริหาร
ส)วนตําบลป-ก
เตียน 

อบต.ป-กเตียน มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส)วนโยธา 
 

12 ก)อสร:างป?ายที่ทําการองค%การ
บริหารส)วนตําบลป-กเตียน 
 

เพื่อให:มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ก)อสร:างป?าย อบต. ขนาดกว:าง 
2.50 x 500 เมตร 

300,000 - - ป?ายที่ทําการ
องค%การบริหาร
ส)วนตําบลป-ก
เตียน 

อบต.ป-กเตียน มีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส)วนโยธา 
 

13 ก)อสร:างซุ:มที่พักของผู:มา
ติดต)อราชการ 

เพื่อให:ประชาชนที่มาติดต)อราชการ
ได:รับความสะดวกสบาย 
 

จํานวน  2  ซุ:ม 150,000 150,000 150,000 ซุ:มที่พักของผู:มา
ติดต)อราชการ 

ประชาชนที่มาติดต)อ
ราชการได:รับความ
สะดวกสบาย 

สํานักงานปลัด 
 

14 ก)อสร:าง โรงจอดรถผู:มาติดต)อ
ราชการ อบต      ป-กเตียน 
 

เพื่อให:ประชาชนผู:ที่มาติดต)อ
ราชการมีความสะดวก 

อบต ป-กเตียน 500,000 - - ก)อสร:าง    โรง
จอดรถ 

ประชาชนผู:ที่มาติดต)อ
ราชการมีความสะดวก 

ส)วนโยธา 
 



๗๒ 
 

15 ปรับปรุงอาคารศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

เพื่อความสวยงาม สดชื่น ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กฯ 250,000 250,000 250,000 ศูนย%พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

มีสถานที่ในการทํางานที่
สวยงาม สะอาด  

สดชื่น 

ส)วนโยธา 
 

 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
                    ๗๗๗๗....๔  ๔  ๔  ๔  แนวทางการพฒันาส)งเสรมิการมสี)วนร)วมของประชาชนในการบรหิารท:องถิน่แนวทางการพฒันาส)งเสรมิการมสี)วนร)วมของประชาชนในการบรหิารท:องถิน่แนวทางการพฒันาส)งเสรมิการมสี)วนร)วมของประชาชนในการบรหิารท:องถิน่แนวทางการพฒันาส)งเสรมิการมสี)วนร)วมของประชาชนในการบรหิารท:องถิน่    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนชุมชน 

เพื่อส)งเสริมการมีส)วนร)วมของ
ประชาชนในท:องถิ่น 

ประชาชนตําบลป-กเตียน 
หมู)ที่ 1 -4  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมีส)วนร)วมใน
การบริหารงานของ อบต. 

สํานักงานปลัด 
 

2 การจัดการเลือกตั้ง นายก 
อบต. สมาชิก อบต. กรณี
เลือกตั้งซ)อมและครบวาระการ
ดํารงตําแหน)ง 4 ป� 

เพื่อดําเนินการตามเลือกตั้งในกรณี
ครบวาระ 4 ป� ของผู:บริหารและ
สมาชิกสภา 

ค)าใช:จ)ายในการเลือกตัง้ทั่วไป  
หมู)ที่  1 - 4 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมีส)วนร)วมใน
การบริหารงานของ อบต. 

สํานักงานปลัด 
 

3 ส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

4 โครงการประชุมประชาคม
หมู)บ:านเพือ่จัดทําแผนพัฒนา
สามป� 

เพื่อสร:างสรรค%การมีส)วนร)วมให:กับ
ประชาชน 

ประชาชนในตําบล            
ป-กเตียน 

20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนได:มีส)วนร)วมใน
การทํางานยิ่งขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติงาน
คณะกรรมการศูนย%
ประสานงานองค%การชุมชน
ระดับตําบล 

เพื่อให:คณะกรรมการมีคุณภาพ
เข:มแข็ง 

ประชาชน 1-4  หมู)บ:าน 10,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนจํานวน       
4  หมู)บ:าน 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    



๗๓ 
 

        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
                ๗๗๗๗....๕  ๕  ๕  ๕  แนวทางการพฒันา  ส)งเสรมิความรู:  ความสนใจเกีย่วกบักจิการของท:องถิน่แนวทางการพฒันา  ส)งเสรมิความรู:  ความสนใจเกีย่วกบักจิการของท:องถิน่แนวทางการพฒันา  ส)งเสรมิความรู:  ความสนใจเกีย่วกบักจิการของท:องถิน่แนวทางการพฒันา  ส)งเสรมิความรู:  ความสนใจเกีย่วกบักจิการของท:องถิน่    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรกระบวนการระดับ
หมู)บ:าน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณาการ
ร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กรปกครอง
ส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
            ๗๗๗๗....๖  ๖  ๖  ๖  แนวทางการพฒันารายได:แนวทางการพฒันารายได:แนวทางการพฒันารายได:แนวทางการพฒันารายได:    
    



๗๔ 
 

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย%สิน 

เพื่อให:การจัดเก็บภาษีได:อย)างมี
ประสิทธิภาพ 

จ:างเหมาทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย%สิน 
 
 

300,000 - - แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย%สิน 

อบต.ป-กเตียนสามารถ
จัดเก็บภาษีได:เพิ่มขึ้น 

ส)วนการคลัง 
 

2 ส)งเสริมและสนับสนุน
หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 
 

เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา
การร)วมกัน 

ส)วนราชการ / องค%กร
ปกครองส)วนท:องถิ่น 

25,000 
 

- - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร)วมกัน 

สํานักงานปลัด 
 

3 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
อบต  ป-กเตียน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกให:บริการ
แก)ประชาชน 

ประชาชนตําบลป-กเตียน 25,000 25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง เพิ่มความสะดวก
ให:บริการแก)ประชาชน
ตําบลป-กเตียน 

ส)วนการคลัง 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัยทุธศาสตร%จงัหวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่หวดัที ่5  5  5  5  เป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรมเป3นสงัคมเข:มแขง็บนรากฐานความรู:คู)คณุธรรม    
        ----ยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปทยทุธศาสตร%การพฒันาของ อปท. . . . ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ ในเขตจงัหวดัเพชรบรุ ีที่ 7777 
๗๗๗๗. . . . ยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชนยทุธศาสตร%การพฒันากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองค%กรและการมสี)วนร)วมของประชาชน    
            ๗๗๗๗....๗  ๗  ๗  ๗  แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณชิย%แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณชิย%แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณชิย%แนวทางการพฒันาการปรบัปรงุระบบการบรหิารกจิการพาณชิย%    
    

    
ที่ทีท่ี่ที่    

    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

    
วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%วตัถุประสงค%    

เป?าหมายเป?าหมายเป?าหมายเป?าหมาย    
((((ผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการผลผลติของโครงการ))))    

    

งบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มางบประมาณและที่มา        ผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)าผลลพัธ%ทีค่าดว)า    
จะได:รบัจะได:รบัจะได:รบัจะได:รบั    

หน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบหน)วยงานทีร่บัผดิชอบ    
๒๕๕๒๕๕๒๕๕๒๕๕9999    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕60606060    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

๒๕๒๕๒๕๒๕61616161    
((((บาทบาทบาทบาท))))    

ตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดัตวัชี้วดั    
((((KPI KPI KPI KPI )))) 

1 ส)งเสริมและสนับสนุน เพื่อส)งเสริมสนับสนุน / บูรณา ส)วนราชการ / องค%กร 25,000 - - จํานวน 1 ครั้ง ส)งเสริมสนับสนุน / สํานักงานปลัด 



๗๕ 
 

หน)วยงานอื่นที่เกี่ยวข:องในการ
ดําเนินกิจกรรมร)วมกัน 

การร)วมกัน ปกครองส)วนท:องถิ่น  บูรณาการร)วมกัน  

2 โครงการจัดทําป?าย
ประชาสัมพันธ%การชําระภาษี
และใบอนุญาต 

เพื่อให:ประชาชนเสยีภาษีตาม
เวลาที่กําหนด 

จัดทําป?ายประชาสัมพันธ%การ
เสียภาษีในเขตองค%การบริหาร
ส)วนตําบลป-กเตียน 

20,000 - - ป?าย        
จํานวน 4 ป?าย 

ประชาชนเสียภาษีตาม
เวลาที่กําหนด 

ส)วนการคลัง 
 

 
 
 
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



๗๖ 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



๗๗ 
 

    


