
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการค่าจา้งที่ปรึกษา
สํารวจความพึงพอใจในการ
บริหารงานของ อบต.      
ปึกเตียน 

เพื่อสํารวจความพึง
พอใจในการให้
บริหารประชาชน 

อบต.ปึกเตียน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้รับจ้างการ
สํารวจความพึง
พอใจ 

เพื่อทราบถึง
การทํางาน
ของ อบต.  
ปึกเตียน 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดตั้งศนูย์ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นศูนย์ให้
ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายแก่
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน 1 ศูนย์ เพื่อช่วยเหลือ
และสร้าง
ความเป็น
ธรรมให้กับ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

3 โครงการจัดทําแผ่นพับ 
เอกสาร วารสารต่าง ๆเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
อบต. ปึกเตียน 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม
และผลงานด้าน 
ต่าง ๆ ขององค์การ 

ประชาชนตําบล 
ปึกเตียน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 แผ่นผับ ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
การ 

สํานักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



         

 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

             องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือน 

เงินเดือนฝ่ายการเมือง 514,080 514,080 514,080 514,080 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

5 เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน 

เงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งนายก/
รองนายก 

42,120 42,120 42,120 42,120 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

6 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

42,120 42,120 42,120 42,120 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 598,320 598,320 598,320 598,320 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

             องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

849,600 849,600 849,600 849,600 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

8 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเดือน
และเงินปรับปรุง
เงินเดือน 

เงินเดือนพนักงาน 1,758,770 1,758,770 1,758,770 1,758,770 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

9 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง
ให้แก่ปลัดและ
หัวหน้าสํานักปลัด 

เงินประจําตําแหน่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 2,698,370 2,698,370 2,698,370 2,698,370 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



 

             รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

             องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

10 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ค่าตอบแทนพนัก 
งานจ้าง 

669,000 669,000 669,000 669,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

11 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

110,000 110,000 110,000 110,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชกาล 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชกาล 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชกาล 

12,000 12,000 12,000 12,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

13 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้าน 

ค่าเช่าบ้าน 69,200 69,200 69,200 69,200 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 860,200 860,200 860,200 860,200 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



       

    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

             องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

14 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

15 ค่าใช้สอยต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
สอยต่าง ๆ 

ค่าใช้สอยต่าง ๆ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ค่าใช้สอยต่าง ๆ ค่าใช้สอยต่าง ๆ สํานักปลัด 

16 ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า 

ค่าไฟฟ้า 965,670 965,670 965,670 965,670 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

17 ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ําประปา ค่าน้ํา
บาดาล 

ค่าน้ําประปา ค่าน้ํา
บาดาล 

20,000 20,000 20,000 20,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

18 ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการโทรศัพท์ 

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000 30,000 30,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 2,535,670 2,535,670 2,535,670 2,535,670 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

             องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

  

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการไปรษณีย์ 

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

20 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

50,000 50,000 50,000 50,000 เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ  
1 ครั้ง /12 ครั้ง 

สํานักปลัด 

รวม 2  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 


