
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   3.1 โครงการภายใต้การพัฒนาการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ในการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

อบต.ปึกเตียนอุดหนุน
หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกสาร 
ในการจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 

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

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

สํานักปลัด 

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

แบบ ผ. ๐2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  

    แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

   3.2 โครงการภายใต้การพัฒนาการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ในการ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 

อบต.ปึกเตียนอุดหนุน
หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกสาร 
ในการจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน 

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

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

สํานักปลัด 

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

แบบ ผ. ๐2 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย  

    แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

   3.3 โครงการภายใต้การพัฒนาการส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่เจ้าหนา้ทีแ่ละประชาชนในการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 อุดหนุนหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ตามนโยบายรัฐบาล 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน /     
บูรณาการร่วมกัน 

 

ส่วนราชการ /     
องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

25,000 
 

25,000 25,000 25,000 จํานวน 1 ครั้ง ส่งเสริม
สนับสนุน / 
บูรณาการ
ร่วมกัน 

สํานักปลัด 
 

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

แบบ ผ. ๐2 


