
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจดัสรร ดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
รักษาสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 1-4 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
สร้างจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนรู้รักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร่วมกัน 

ส่วนราชการ / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 จํานวน 1 ครั้ง ส่งเสริม
สนับสนุน / 
บูรณาการ
ร่วมกัน 

สํานักปลัด 
 

รวม 2   โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจดัสรร ดูแล ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
  
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการส่งเสริมดูแล ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมดูแล ฟื้นฟู
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม / บูรณาการ
ร่วมกัน 
 

ส่วนราชการ / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง มีการดําเนินการ
ในพื้นที่  แบบ
บูรณาการ
ร่วมกัน 

 

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  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการพัฒนาการบําบัดและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
รัฐบาล 

เพื่อพัฒนาการบําบัดและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบายรัฐบาล 

 

บําบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
รัฐบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 แห่ง แหล่งการ
พัฒนาการ
บําบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมตาม
นโยบาย   

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  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.4 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการบําบัดและจัดการขยะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

.เพื่อให้ประชาชนมี 

ความรู้ความเข้าใจและ 
แยกประเภทขยะได้อย่าง 
ถูกต้อง และประชาชนมี 
ความเข้าใจถึงวิธีการ 
จัดการขยะอย่างถูกต้อง 
และสามารถหมุนเวียน 

จัดกิจกรรมนําร่องใน
การคัด แยกขยะ     
โดยจัด หมู่ที่ 3       
เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 
โครงการมี 
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเกิด
แนวคิดที่ดี ต่อ
การจัดการขยะ
มูลฝอย เข้าใจ
ถึงคุณคา่ของ
วัสดุ หรือสิ่งของ
เหลือใช้ 
สามารถนําขยะ
ไปรีไซเคิล เพื่อ
นํากลับมาใช้
ใหม่ 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของของพื้นที่ตําบลปึก
เตียนและ อบต ปึกเตียน 
น่าอยู่. และส่งเสริมให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีโอกาส
ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็น
การสานสัมพันธ์ 

พื้นที่ตําบลปึกเตียนและ 
อบต.ปึกเตียน น่าอยู่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ตําบลปึก
เตียนและ อบต. 
ปึกเตียน น่าอยู่ 

สํานักปลัด 
 

รวม 2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 
 


