
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใน อบต. 

บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 ครุภัณฑ์ มีรุภัณฑ์ใช้งาน
ครบถ้วน 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - 

แบบ ผ. ๐8 



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 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตําบล
ปึกเตียน 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 
นักท่องเที่ยว 

ตามสภาพพื้นที่ความ
เสี่ยงภัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 กล้องวงจรปิด ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

สํานักปลัด 
 

2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 บํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อนํามาใช้ในงาน
ราชการได้ดี 

สํานักปลัด 
 

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

แบบ ผ. ๐8 



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 

   3.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 จัดหาครุภัณพ์ต่างๆฯลฯ     
ในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 
 

ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 200,000 200,000 200,000 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาบรรเทาสา
ธารณภัยต่างๆ 

สํานักปลัด 
 

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

แบบ ผ. ๐8 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่5 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

   5.6 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการบําบัดและจัดการขยะ 

 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการจัดซื้อรถขยะ  
จํานวน  1  คัน 

เพื่อให้พื้นที่ ตําบล
ปึกเตียน มีความ
สะอาด  เป็น
ระเบียบ 

ประชาชนตําบล       
ปึกเตียน 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

รถขยะจํานวน 
1 คัน   

พื้นที่ตําบลปึกเตียน
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สํานักปลัด 
 

รวม 1  โครงการ - - 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- - - 

แบบ ผ. ๐8 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใน อบต. 

บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ครุภัณฑ์ มีรุภัณฑ์ใช้งาน
ครบถ้วน 

สํานักปลัด 

3 จัดซื้อรถบรรทุกเครน  ไฮดรอ
ลิคพร้อมติดตั้งดั้มกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้ายกสูง 

เพื่อความสะดวกใน
การซ่อมไฟฟ้า ตัด
กิ่งไม้ ต้นไม้สูง  

รถบรรทุกเครนไฮดรอ
ลิคพร้อมติดตั้งดั้ม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้ายก
สูง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รถบรรทุก
เครนไฮดรอ
ลิคพร้อม
ติดตั้งดั้ม
กระเช้าซ่อม
ไฟฟ้ายกสูง 

มีความสะดวกในการ
ซ่อมไฟฟ้าในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 

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

แบบ ผ. ๐8 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    แผนงานบริหารงานคลัง 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใน อบต. 

บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่าง ๆ 

ครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ครุภัณฑ์ มีรุภัณฑ์ใช้งาน
ครบถ้วน 

กองคลัง 

รวม 2  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 



 


