
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 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการใน
องค์กร 

พนักงานส่วนตําบล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับ
เงินเดือน 

กองช่าง 

2 เงินประจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประจําตําแหน่ง แก้
ผู้อํานวยการกองช่าง 

พนักงานส่วนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับ
เงินประจํา
ตําแหน่ง 

กองช่าง 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เงินเพิ่มต่าง 
ๆ ของพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน 

กองช่าง 

4 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม 
ค่าครองชีพชั่วคราว 

พนักงานจ้าง 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวน เดือน
ละ 1 ครั้ง 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม 

กองช่าง 

รวม 4    โครงการ - - 1,775,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



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 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล
กองช่าง 

พนักงานส่วนตําบล 36,000 36,000 36,000 36,000 ค่าเช่าบ้าน
เดือนละ 1 
ครั้ง 

พนักงานส่วนตําบล
ได้รับค่าเช่าบ้านตาม 
สิทฺธิ 

กองช่าง 

6 เงินช่วยเหลือบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือบุตร
พนักงานส่วนตําบล
กองช่าง 

พนักงานส่วนตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 เงินช่วยเหลือ
บุตร เดือนละ 
1 ครั้ง 

พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินช่วยเหลือ
ตามสิทธิ 
 

กองช่าง 

7 ค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ /
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร 

ค่าจ้างเหมาบริการ 
ต่าง ๆ /ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร 

300,000 300,000 300,000 300,000 ค่าใช้สอย เหมาบริการ 
ต่าง ๆ /ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร 

กองช่าง 

รวม 3   โครงการ - - 386,000 386,000 386,000 386,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



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 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษา และ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ต่าง ๆ 

บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ต่าง ๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินของ
ราชการสามารถใูน
สภาพใช้งานได้ดี 

กองช่าง 

9 วัสดุสํานักงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 

วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุสํานักงาน พนักงานมีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 60,000 60,000 60,000 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

พนักงานมีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

11 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุก่อสร้าง 

วัสดุก่อสร้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 วัสดุก่อสร้าง พนักงานมีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 30,000 30,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ พนักงานมีวัสดุใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



 


