
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 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

100,000 100,000 100,000 100,000 บํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินขององค์กร สํานักปลัด 
 

2 ค่าวัสดุสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
สํานักงาน 

วัสดุสํานักงาน 80,000 80,000 80,000 80,000 วัสดุสํานักงาน วัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 
 

3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด 
 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

วัสดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด 
 

5 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง 

วัสดุก่อสร้าง 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง สํานักปลัด 
 

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

สํานักปลัด 
 

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

90,000 90,000 90,000 90,000 วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

สํานักปลัด 
 

รวม 7    โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



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 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ
การเกษตร 

วัสดุการเกษตร 5,165 5,165 5,165 5,165 วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร สํานักปลัด 
 

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

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

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

สํานักปลัด 
 

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 90,000 90,000 90,000 วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 
 

11 โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตตําบล 

เพื่อให้ประชาชน หมู่    
1 – 4 มีคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนตําบล     
ปึกเตียน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ระบบการ   ใช้
งานอินเตอร์เน็ต
ได้มาตรฐาน 

เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ระบบเสียงตามสายและ 
เครื่องขยายเสียง อบต.    
ปึกเตียน 
 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
อัตโนมัติให้ใช้การได้ 

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายอัตโนมัติให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ระบบเสียงตาม
สาย  1-4 หมู่ 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดี 

สํานักปลัด 

รวม      5  โครงการ - - 350,165 350,165 350,165 350,165 - - - 
 

แบบ ผ. ๐1 



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 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 
ม.3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่ครบถ้วน 

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพ ม.3 
จํานวน 1 แห่ง 
 

ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดี 

สํานักปลัด 
 

14 โครงการติดตั้งระบบเครื่อง
ขยายเสียง ณ ห้องประชุม 
อบต ปึกเตียน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบเสียงตามสาย
อัตโนมัติให้ใช้การได้ 

ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายอัตโนมัติให้
ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบเครื่อง
ขยายเสียงที่ได้
มาตรฐาน 
จํานวน 1 แห่ง 

ระบบเครื่องขยาย
เสียง 

สํานักปลัด 
 

15 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  ณ  ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ปึกเตียน 

เพื่อให้มีระบบการ
ทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 อาคาร
เอนกประสงค์   
ณ  ที่ทําการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปึก
เตียน 

อบต.ปึกเตียน มีระบบ
การทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
 

รวม 3  โครงการ - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



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 

   7.3 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทํา
การองค์การบริหารส่วน
ตําบลปึกเตียน 
 

เพื่อให้มีระบบการ
ทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ตามสภาพพื้นที่
เร่งด่วนและจําเป็น 

800,000 800,000 800,000 800,000 ป้ายที่ทําการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปึก
เตียน 

อบต.ปึกเตียน มีระบบ
การทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 
 

17 โครงการก่อสร้างซุ้มที่พัก
ของผู้มาติดต่อราชการ 

เพื่อให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกสบาย 
 

จํานวน  2  ซุ้ม 150,000 150,000 150,000 150,000 ซุ้มที่พักของผู้มา
ติดต่อราชการ 

ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวกสบาย 

สํานักปลัด 
 

18 
โครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ
ที่ทําการ อบต. ปึกเตียน       

เพื่อให้ประชาชนผู้
ที่มาติดต่อราชการมี
ความสะดวก 

อบต ปึกเตียน 800,000 800,000 800,000 800,000     โรงจอดรถ ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ
ราชการมีความสะดวก 

สํานักปลัด 
 

19 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมที่ทําการ อบต 
 ปึกเตียน 

เพื่อให้ที่ทําการ อบต 
ปึกเตียนมีสภาพดี 
พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

ที่ทําการ อบต. 
ปึกเตียน 

900,000 900,000 900,000 900,000 ที่ทําการ อบต.
ปึกเตียน 1 แห่ง 

ที่ทําการ อบต ปึก
เตียนมีสภาพดี พร้อม
ให้บริการประชาชน 

สํานักปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 - - - 

แบบ ผ. ๐1 



  



 


