
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการบูรณาการบําบัดฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด 

เพื่ออบรมบําบัดฟื้นฟูผู้ติด
สารเสพติดสารเสพติดที่
สมัครใจหรือกึ่งสมัครใจ 

ประชาชนตําบล        
ปึกเตียน 

17,000 17,000 17,000 17,000 จํานวน         
1 ครั้ง 

ผู้เข้ารับการ
บําบัดพึงพอใจ
ในการบําบัดไม่
เข้าไปเสพซ้ํา
สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการรณรงคต์่อต้าน 
ยาเสพติด 

เพื่อเป็นการลดและ
ป้องกันยาเสพติดไม่ให้
แพร่ระบาด 

ประชาชนตําบล        
ปึกเตียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1ครั้ง ปัญหาการแพร่
ระบาดของยา
เสพติดลดลง 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการรณรงคป์้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชนหมู่ 1 – 
4 ได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

ประชาชนตําบล       
ปึกเตียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน           
1 ครั้ง 

ระชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ 

สํานักปลัด 
 

รวม 3   โครงการ - - 57,000 57,000 57,000 57,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการอบรมและรณรงค์
ต่อต้านโรคเอดส์ 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ให้แก่ประชาชนให้ห่างไกล
โรคติดต่อ 

ประชาชนตําบล       
ปึกเตียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ 

สํานักปลัด 
 

5 โครงการฉีดพ่นหมอกควัน 
(ช่วงไตรมาส 3 – ไตรมาส 
4 

เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนตําบล        
ปึกเตียน 

175,000 175,000 175,000 175,000 จํานวน 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 
 

6 โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฯลฯ 

ประชาชนตําบล       
ปึกเตียนและพื้นที่
ใกล้เคียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  1 ครั้ง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อ 

สํานักปลัด 
 

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
รณรงค์โรคเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์    ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพและ
ประสบปัญหาความ
ลําบาก 

ประชาชนได้รับทราบ
ถึงปัญหาโรคเอดส์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน  1 ครั้ง ทําให้ผู้ป่วยโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่องมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี
ขวัญและกําลังใจ 

สํานักปลัด 
 

รวม 4  โครงการ - - 235,000 235,000 235,000 235,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

เพื่อให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในหมู่ 
1,2,3,4           
ตําบลปึกเตียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน
สามารถบริหารจัดการ
บริหารด้านสุขของ
ตนเองและมีสุขภาพดี 

สํานักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและสืบสาน
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะมี
กิจกรรมร่วมกันและได้
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์สืบสาน
วัฒนธรรม 

จํานวนผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้ง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตปรับตัวอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สํานักปลัด 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
กาย-ใจผู้สูงวัยในชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อสม. ในการดูแลผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

4,500 5,000 5,500 6,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง 

สํานักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 54,500 55,000 55,500 56,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



 



  
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13           

14           

15           

รวม        - - - 

แบบ. ผ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา         

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

องค์การบริหารส่วนตําบลปึกเตียน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2 ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ   

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16           

17           

18           

รวม           

แบบ. ผ๐๑ 


