
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานการศึกษา 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินเดือน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเดือน 621,000 621,000 621,000 621,000 เงินเดือน พนักงานได้รับ
เงินเดือน 

กองการศึกษาฯ 

2 เงินระจําตําแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 เงินประจํา
ตําแหน่ง 

พนักงานได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง 

กองการศึกษาฯ 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทน 138,900 138,900 138,900 138,900 ค่าตอบแทน พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน 

กองการศึกษาฯ 

4 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม  
ต่าง ๆ 

เงินเพิ่มต่าง ๆ 24,000 24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้างได้
เงินเพิ่มต่าง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

5 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน 42,000 42,000 42,000 42,000 ค่าเช่าบ้าน พนักงานส่วน
ตําบลได้รับค่าเชา่
บ้าน 

กองการศึกษาฯ 

6 ค่าใช้สอยต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ใช้สอย
ต่าง  

ค่าใช้ใช้สอยต่างๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 ค่าใช้ใช้สอยต่างๆ ค่าใช้สอยต่าง ๆ  กองการศึกษาฯ 

รวม 6  โครงการ - - 1,017,900 1,017,900 1,017,900 1,017,900 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานการศึกษา 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

7 วัสดุสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุสํานักงาน 

มีวัสดุสํานักงานใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 วัสดุสํานักงาน พนักงานมีวัสดุใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

กองการศึกษาฯ 

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

5,000 5,000 5,000 5,000 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เผยแพร่กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต 

กองการศึกษาฯ 

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

25,000 25,000 25,000 25,000 วัสดุคอมพิวเตอร์ พนักงานมีวัสดุ
คอมพิวเตอร์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 

กองการศึกษาฯ 

10 เงินเดือนพนักงาน 
(ข้าราชการครูผูดู้แลเด็ก 
ครู ค.ศ.3) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนละ
เงินปรุงเงินเดือน 

เงินเดือนพนักงาน 
(ข้าราชการครูผูดู้แล
เด็ก ครู ค.ศ.3 

450,000 450,000 450,000 450,000 เงินเดือนพนักงาน 
(ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู  
ค.ศ.3 

ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู  
ค.ศ.3 

กองการศึกษาฯ 

11 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษา
บุตร 

ค่าศึกษาบุตรสําหรับ
ข้าราชการครู 

15,000 15,000 15,000 15,000 เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

ค่าศึกษาบุตร กองการศึกษาฯ 

รวม 5  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุร ียุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่7 ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    แผนงานการศึกษา 

   7.1 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

12 ค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอย ค่าใช้สอย 10,000 10,000 10,000 10,000 ค่าใช้สอย ค่าใช้สอยต่าง ๆ กองการศึกษาฯ 

13 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เผยแพร่กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต 

กองการศึกษาฯ 

รวม 2   โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 


