
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สินค้าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    แผนงานการเกษตร 
4.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบรโิภค 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิต 

จัดฝึกอบรมการแปร
รูป ผลิตภัณฑ์ 

45,000 45,000 45,000 45,000 จํานวนผู้เข้ารับ 
การอบรมสามารถ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษ 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลผลิต
ทําให้มีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม 
รายได้ในครัวเรือน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ เสริม
และสร้างรายได้ ใน
ครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมการ 
ประกอบอาชีพเสริม 

45,000 45,000 45,000 45,000 จํานวนผู้เข้ารับ  
การอบรมสามารถ 
ประกอบอาชีพ 
เสริมได้ 

ครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ 

เพื่อให้บริการและ แก้ไข
ปัญหาทางด้าน 
การเกษตรให้แก่ 
เกษตรกร 

ให้บริการทางการ
เกษตรกร ตามความ
ต้องการและความ 
เหมาะสมของพื้นที่
รวมทั้ง การแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนเกษตรกร    
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรได้รับการ
แก้ไข ปัญหา
ทางด้านเกษตร 
อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 

สํานักปลัด 
 

รวม 3  โครงการ - - 115,000 115,000 115,000 115,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สินค้าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    แผนงานการเกษตร 
4.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อการบรโิภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอบรมส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักปลอด สารพิษ 

เพื่ออบรมเกษตรกรให้ มี
องค์ความรู้ในการ ผลิต
พืชผักปลอดภัย 

อบรมเกษตรกรให้มี
ความรู้ ในการผลิต
พืชผักปลอดภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเกษตรกร 
ที่เข้าร่วม 
โครงการ 

เกษตรกรได้รับการ
แก้ไข ปัญหา
ทางด้านเกษตรอย่าง 
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

สํานักปลัด 
 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สินค้าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    แผนงานการเกษตร 
4.4 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการเกษตรปลอดภัย
ก้าวไกลสู่อินทรีย์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริม 
เกษตรกร ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคมีสุขภาพดีถ้วน
หน้า  

ผู้ผลิต เกษตรกร มี
ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์  

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู้ผลิต เกษตรกร มี
สุขภาพที่ดีถ้วนหน้า 

สํานักปลัด 
 

รวม        1 โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สินค้าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    แผนงานการเกษตร 
4.5 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนทุกระดับตาม
นโยบายรัฐบาล 

เพื่อดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียนมีรายได้
เพิ่ม 

35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 
 

รวม        1 โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 สินค้าเกษตร –อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและท่องเที่ยว 
    แผนงานการเกษตร 
4.6 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศลิปะ วัฒนธรรม  ควบคู่กับการส่งเสริมตลอดนัดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา-นันทนาการและสร้างความเชื่อ
โยงกับการท่องเที่ยวหลัก  

  
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการงานเกษตรและของ
ดี ท่ายาง   

สืบสานวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประชาชน หมู่ 1-4
ร่วมงานของดีท่ายาง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 
 

รวม        1 โครงการ - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 


