
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า    

 

 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

รอบสระประปาหมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่เร่งด่วน
และจําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติก  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

สายบ้านนาโคก หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่เร่งด่วน
และจําเป็น 

800,000 900,000 900,000 900,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

รวม 2      โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

3 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติก  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

แยกคลองสาย 3  
ฝั่งขวา  หมู่ที่ 1  
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

900,000 900,000 900,000 900,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน 
 

เพื่อป้องกันน้ําไหลผ่านเข้า
บ้านประชาชน 

ริมถนนตั้งแต่บ้าน 
นายเพือน เอมโอษฐ 
ถึงบ้านนางบุญสง่ ภูมิ
มิตร หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 มีผนังกั้นดิน 
ป้องกันน้ํา 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ปลอดภัยจากน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

ซอย 1 หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

6 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ดี 
พร้อมใช้งาน 

สายบ้านนายเสน่ห์ 
ถึงบ้านนายสมหวัง 
หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม

มีความสะดวก ปลอดภัย 

รวดเร็ว อยู่ในสภาพที่ด ี

พร้อมใช้งาน 

สายบ้านดอนทราย 
หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม

มีความสะดวก ปลอดภัย 

รวดเร็วอยู่ในสภาพที่ด ี 

ซอย 2 หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมี
ความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว  

 หมู่ 1,2,3,4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมี
ความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว สภาพพื้นที่พร้อม 
ใช้งาน 

 หมู่ที่ 1,2,3,4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

650,000 650,000 650,000 650,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังและหินคลุก  

เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมมี
ความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว สภาพดีพร้อมใช้งาน 

หมู่ 1,2,3,4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

650,000 650,000 650,000 650,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน ทุก
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง  ปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรลาดยาง  
 

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมมีความ
สะดวก ปลอดภัย 
รวดเร็ว  

หมู่ที่ 1,2,3,4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีถนนที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนมี

การคมนาคม

สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างราวเหล็ก
กั้นถนน 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

ทางเข้าหมู่ที่ 4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 มีราวกั้น
แนวทางขอบ
ถนน จํานวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี

การคมนาคม

สะดวกและ

รวดเรว็ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างทางขึ้นเรือ  เพื่อเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็วในการขนย้าย
อุปกรณ์ประมง 

ท่าเรือบางชอง  
หมู่ที่ 3  
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีที่ขึ้นเรือ  
จํานวน 1 แหง่ 

ประชาชน

สะดวกในการ

ประกอบ

อาชีพประมง 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค 

สายกลางหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

250,000 250,000 250,000 250,000 ระบบระบาย
น้ําดีจํานวน1 
สาย 

ลดปัญหาน้าํ

ท่วมพื้นที่ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ถนนผิวจราจรลกูรัง 

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ํา และมีน้ํา
เพียงพอในการเกษตร 

สายหนองช้างเล่น  
หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้าํ

ท่วมพื้นที่

การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ถนนผิวจราจรลกูรัง 

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ําและมีน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร  

สายหนองกะปิ  
หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้าํ

ท่วมพื้นที่

การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กเหมือง
ส่งน้ํา  

เพื่อการพัฒนาระบบ
ระบายน้ําและมีน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร 

สายนาตาตั๋ง หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปญัหาน้ํา
ท่วมพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 4   โครงการ - - 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 โครงการขุดลอกคู-เหมือง
ส่งน้ํา 

เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร  

โดยใช้แรงงานคน    
หมู่ที่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่
การเกษตร
และภัยแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างดาด
เหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค 

หนองคาง (หนองช้าง
เล่น)ทิศใต้ฝั่งขาว  
หมู่ที่ 1 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่
การเกษตร
และภัยแล้ง 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างดาด
เหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 (พร้อมวางท่อ)  

เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร  
อุปโภค-บริโภค 

ดอนทราย หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระบบระบายน้ํา
ที่ได้มาตรฐาน 
จํานวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่
การเกษตร
และภัยแล้ง 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการขุดลอกตะกอนทราย
ปากคลองนา 

ประชาชนประกอบ

อาชีพประมง ไดร้ับ

ความสะดวกในการ

ประกอบอาชีพ 

ปากคลองนา 
 (บางชอง) หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปากคลองไม่ตื้น

เขิน 

ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

ประกอบ

อาชีพประมง 

กองช่าง 

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคตลอด
ปี 

หมู่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

50,000 50,000 50,000 50,000 มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค-
บริโภค 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคและ
บริโภค
เพียงพอตลอด
ปี 

กองช่าง 

10 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา- 
ลําห้วย  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
น้ําเพียงพอทํา
การเกษตรและน้ําไหล
ผ่านสะดวก 

บ้านหนองลํามะตุ่น 
หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

120,000 120,000 120,000 120,000 ระบบระบายน้ําที่
ได้มาตรฐาน
จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคและ
บริโภคเพียง 
พอตลอดปี 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต 
คูส่งน้ํา  
 

เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค 

จากที่นา นายน้อง 
เอมโอษฐ ถึง ที่นา 
นายมานพ กลิ่น
สว่าง  หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและ
จําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบระบายน้าํที่

ได้มาตรฐาน

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคและบริโภค 
เพียงเพียงตลอดป ี

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมอาคารระบายน้ํา  
 

เพื่อระบบระบายน้ําได้
สะดวก 

คลอง D8 หมู่ที่ 2  
(บริเวณใกล้บ้าน
ลุงอวบ)ตามสภาพ
พื้นที่เร่งด่วนและ
จําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้าํที่

ได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคและบริโภค 
เพียงเพียงตลอดปี 

กองช่าง 

13 โครงการดาดเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็กเหมืองล่งน้ํา 

เพื่อระบบระบายน้ําได้
สะดวก 

ต่อจากคลอง
หนองเกตุ หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและ
จําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้าํที่

ได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 โครงการก่อสรา้งรางน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

จากแยกทางเข้าประปา 
ถึงบริเวณเส้นหลกัหน้า
ศาลากลางหมู่บา้น  
หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่เรง่ด่วน
และจําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 ระบบระบายน้าํที่ได้

มาตรฐาน จาํนวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

15 โครงการพัฒนาแหล่งน้ํา-คลอง 
 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

หลังบ้านนางฉวี พวง
แก้ว  หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่เรง่ด่วน
และจําเป็น 

150,000 150,000 150,000 150,000 ระบบระบายน้าํที่ได้

มาตรฐาน จาํนวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอและ
ป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีต
การกัดเซาะ  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการประกอบ
อาชีพประมง 

คลองนาบ้านบางชอง 
(ฝั่งถนน) หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 800,000 ผนังการกัดเซาะที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การประกอบ
อาชีพประมง 

กองช่าง 

17 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

ถนนนาตินไกล-บ้าน
บ่อเค็มตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้าํที่ได้

มาตรฐาน จาํนวน 1 

สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

สายกลางหมู่บ้าน   
นาครั่ง หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้าํ

ที่ได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

เพื่อแก้ไขปัญหา

ในช่วงฤดูฝนเพื่อ

ไม่ให้น้าํท่วมขัง

บ้านเรือนของ

ประชาชน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมอาคารระบายน้ํา 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

บ้านนาครั่ง หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

800,000 800,000 800,000 800,000 ระบบระบายน้าํ

ที่ได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้าํ

อุปโภคและบริโภค

อย่างเพียงพอทํา

การเกษตรและ

ป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมอาคารระบายน้ํา 

เพื่อระบบระบายน้ํา
ได้สะดวก 

บ้านบางชอง หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้าํ

ที่ได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอและป้องกัน
น้ําท่วม 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

21 โครงการคลองสวย น้ําใส คน
ไทยมีสุข  

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ําได้สะดวก 

เส้นคันกั้นน้ําเค็ม
ตลอดสาย หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ําที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอทํา
การเกษตรและ
ป้องกันน้ําท่วม 

กองช่าง 

22 โครงการวางท่อระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อ
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค 

เหมืองบ้านนาตินไกล 
หมู่ที่ 4  ตามสภาพ
พื้นที่เร่งด่วนและ
จําเป็น 

700,000 700,000 700,000 700,000 ระบบระบายน้ําที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
และป้องกันน้ํา
ท่วม ภัยแล้ง 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอกเหมืองดาด เพื่อการระบายน้ํา
เพียงพอต่อ
การเกษตร อุปโภค-
บริโภค 

หน้า รร ดอนเตาอิฐ 
ถึงคลอง D 8 หมู่ที่ 4   
(โดยใช้แรงงานคน) 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

600,000 600,000 600,000 600,000 ระบบระบายน้ําที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
และป้องกันน้ํา
ท่วม ภัยแล้ง 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งน้ํา ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ําและระบบสาธารณูปโภค 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

24 โครงการปรับปรุงประตูปิด-
เปิดน้ํา  

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
น้ําเพียงพอใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 4 
ตามสภาพพื้นที่เรง่ด่วน
และจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ําที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
กําจัดวัชพืช  

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
น้ําเพียงพอใน
การเกษตร 

หมู่ที่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่เรง่ด่วน
และจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบระบายน้ําที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

26 โครงการดาดคอนกรีตเหมือง
ส่งน้ํา 

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
น้ําเพียงพอใน
การเกษตร 

สายเหมืองกอก  
หมู่ที่ 4 
ตามสภาพพื้นที่เรง่ด่วน
และจําเป็น 

350,000 350,000 350,000 350,000 ระบบระบายน้ําที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค – บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงประตูปิด-เปิดน้ํา   
 

เพื่อใหป้ระตูปิด-เปิด
น้ําหมู่ที่ 3 สามารถ
ใช้งานได้อย่างได้
มาตรฐาน 
 

หมู่ที่ 3 

ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ําที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ - - 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

    แผนงานเคหะและชุมชน 

1.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาขยายเขตบริการไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา 
 

เพื่อความปลอดภัย
คมนาคม 

พื้นที่ตําบลปึกเตียน 
 หมู่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟ้า          
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ  

เพื่อความปลอดภัย
และความสะดวก
ของประชาชน 

หมู่ที่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ไฟฟ้า                
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 2   โครงการ - - 700,000 700,000 700,000 700,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.4  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา การปรับปรุง สร้าง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการปรับปรุงเครื่อง
ขยายเสียงและหอกระจาย
ข่าว 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

พื้นที่ตําบลปึกเตียน  
หมู่ที่ 1-4 
ตามความจําเป็น
เร่งด่วน 

90,000 90,000 90,000 90,000 เสียงตามสายที่ได้
มาตรฐาน จํานวน 4 
แห่ง 

ปะชาชนได้รับ
ข่าวสารทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สาย  

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายแบบควบคุม
ระยะไกล หมู่ที่ 1-4 

100,000 100,000 100,000 100,000 หอกระจายข่าว 
จํานวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

กองช่าง 

รวม 2   โครงการ - - 190,000 190,000 190,000 190,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.6  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจัดทําปา้ยเตือน
จราจร  

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

ป้ายเตือนจราจรจุด
เสี่ยงในพื้นที่ตําบล  
ปึกเตียน หมู่ที่ 1-4 

50,000 50,000 50,000 50,000 ป้ายเตือนจราจร ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
และป้องกันอุบัติเหตุ 

ไฟกระพริบบริเวณ
ทางแยกทางโค้ง  
หมู่ที่ 1-4 

50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟกระพริบ ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องหมายบังคับจราจร  
 

เพื่อความปลอดภัย
ในการคมนาคม 
และป้องกันอุบัติเหตุ 

เครื่องหมายจราจร 
หมู่ที่ 1-4 

50,000 50,000 50,000 50,000 เครื่องหมายจราจร ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 3     โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.7  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปา้ยชื่อ ป้ายสถานทีส่ําคัญ ในพื้นที ่

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อบ้าน
ปึกเตียน พร้อมซุ้มเฉลิม   
พระเกียรติ  

เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจรไปมาทราบ
สถานที่ 

ป้ายชื่อบ้านปึกเตียน 
หมู่ที่ 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 ป้ายชื่อบ้านปึกเตียน 
จํานวน 1 ป้าย 

ประชาชนผู้
สัญจรไปมา
ทราบสถานที่ 

กองช่าง 

2 โครงการจัดทําปา้ยชื่อสถาน
ที่ตั้ง อบต.  

เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจรไปมาทราบ
สถานที่ 

ป้ายชื่อบอกสถานที่ 
ตั้งตามเส้นทาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 ป้ายชื่อบอกสถานที่ 
จํานวน 1 ป้าย 

ประชาชนผู้
สัญจรไปมา
ทราบสถานที่ 

กองช่าง 

3 โครงการจัดทําปา้ยชื่อหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนผู้
สัญจรไปมาทราบ
สถานที่ 

ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 

200,000 200,000 200,000 200,000 ป้ายชื่อหมู่บ้าน 
จํานวน 2 ป้าย 

ประชาชนผู้
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.8  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดพื้นที่สําหรบันนัทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการถมดินที่สาธารณะ
ประโยชน์  

เพื่อนํามาทํา
ประโยชน์ในการ
พัฒนา 

หมู่ที่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 ถมดินที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่
ราชพัสดุ  

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย 

หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬา 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลัง
กาย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย 

หมู่ที่ 1-4 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬา  
จํานวน 4 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลัง
กาย 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
    แผนงานเคหะและชุมชน 
1.8  โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดพื้นที่สําหรบันนัทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย 

หมู่ที่ 1  
(บริเวณสระปาปา) 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 สนามกีฬา จํานวน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลัง
กาย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น 

เพื่อให้เด็กมีพื้นที่
ออกกําลังกาย 

หมู่ที่ 2 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

400,000 400,000 400,000 400,000 สนามเด็กเล่น เด็กมีสถานที่
สําหรับทํา
กิจกรรม 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ราชพัสดุ   

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย 

หมู่ที่ 3 
ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

500,000 500,000 500,000 500,000 อาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ลานสี่แยกปึกเตียน 
หมู่ที่ 3  ตามสภาพ
พื้นที่เร่งด่วนและ
จําเป็น 

800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ลาน
สี่แยก 
ปึกเตียน 

ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

รวม 3    โครงการ - - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 


