
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 
    แผนงานสาธารณสุข 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 โครงการอาสาสมัครร่วมใจ
ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียงที่บ้าน 

โครงการอาสาสมัครร่วม
ใจดูแลผู้พิการและ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงที่
บ้าน 

ผู้พิการ ,ผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง อาสาสมัครมี
ความรู้และ
ทักษะส่งเสริม
การ ปฏิบัติ 
หน้าที่ในการ
ดูแลผู้พิการ 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ
ด้านภัยไข้เลือดออกตําบล   
ปึกเตียน 

เพื่อป้องกันและควบคุม
ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ปึกเตียน 

26,000 26,000 26,000 26,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลปึก
เตียน 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสมวัย
ให้ลูกน้อยตําบลปึกเตียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย 

ลูกน้อยในพื้นที่ตําบลปึก
เตียน 

85,000 85,000 85,000 85,000 จํานวน 1 ครั้ง พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยเพื่อส่งเสริม
ความฉลาดด้าน
ปัญญาและ
อารมณ์ 

สํานักปลัด 
 

รวม 3 โครงการ - - 131,000 131,000 131,000 131,000 - - - 

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 
    แผนงานสาธารณสุข 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 โครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพและป้องกันโรคฟันผุ 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับการ
ให้  ทันตสุขศึกษา อาหาร
เพื่อสุขภาพฝึกทักษะการ
แปรงฟัน 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 

5 โครงการรณรงคค์ัดกรอง
ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
และโรคความดันโรหิตสูง 

เพื่อคัดกองความเสี่ยง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชาชนกลุ่ม
อายุ 35 ปีขึ้นไป 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 

6 โครงการเฝ้าระวังและดูแล
สตรีไทยจากมะเร็งเต้านม 
ตําบลปึกเตียน 

เพื่อจูงใจให้สตรี
กลุ่มเป้าหมายตรวจเต้านม
ด้วยตนเองทุกเดือน 

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในพื้นที่
ตําบลปึกเตียน 

สํานักปลัด 

7 โครงการเฝ้าระวังและคัด
กรองโรคมะเร็งปากมดลูก 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
ปากมดลูก 

สตรีอายุ 30-60 ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สํานักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 

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 
    แผนงานสาธารณสุข 
2.2 โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคติดต่อ    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลด
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 
 

เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุข 
 

เพื่อให้ผู้มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพตนเอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพที่ถูกต้อง 

สํานักปลัด 
 

รวม 1  โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๑ 



  


