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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  แก้ไขครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล/นโยบาย
ผู้บริหาร/แก้ไขปญัหา
ความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

ใด 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.เพื่อจัดท า
ระเบียนสุขภาพ
ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
2.เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยแก่นักเรียน 

1. จ านวนยา 
เวชภัณฑ์ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ 
เพียงพอต่อการเข้าใช้
บริการของผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา  
2.จัดท าระเบียน
สุขภาพผูเ้รียน
ประจ าปีการศึกษา 
2562คิดเป็นร้อยละ 
100 
 

  8,000 
(งบ 

อุดหนุน 
รายหัว) 

แก้ไขเป็น 
10,000 

(งบ 
อุดหนุน 
รายหัว) 

 

8,000 
(งบ 

อุดหนุน 
รายหัว) 

แก้ไขเป็น 
10,000 

(งบ 
อุดหนุน 
รายหัว 

1.จ านวน
เวชภัณฑ์ 
วัสดุ
อุปกรณ์ ท่ี
ได้รับ 
2.ร้อยละ
ของการ
จัดท า
ระเบียน 
สุขภาพ
ประจ าปี
ของผู้เรียน  

1.สถานศึกษา 
มียาเวชภณัฑ์ 
อุปกรณ์ต่างๆ 
ที่เพียงพอต่อ
การให้บริการ
ด้านการปฐม 
พยาบาล
เบื้องต้นกับ
ผู้เรยีน ท าให้
เป็นที่วางใจ
ของผู้ปกครอง 
 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน

เทศบาลวัด
ลักษณารามฯ) 

 

นโยบายผู้บริหาร   การ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  แก้ไขครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล/

นโยบายผู้บรหิาร/
แก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

ใด 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(ต่อ)  3.จัดกิจกรรมกาย
บริหารยามเช้าให้กับ
ผู้เรยีนตั้งระดับ
อนุบาลศึกษาปีท่ี 1 
– ระดับประถม 
ศึกษา ปีท่ี 6 

3.ผู้เรียน มีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการด้านการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ 80 
4.ผู้เรียน ร้อยละ 80 
มีความรูด้้านการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัย 

    3.ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อ
การให้ 
บริการดา้น
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น  
 

2.ผู้เรียนมี
ความรู ้
ด้านการปฐม
พยาบาล
เบื้องต้นและ 
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แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)  แก้ไขครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

เทศบาลต าบลบ้านแหลม 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีที่ 1  การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรีที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านแหลมที่    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล/

นโยบายผู้บรหิาร/
แก้ไขปญัหาความ

เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์

ใด 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(ต่อ)        4.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มี
ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 
5. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มี
พัฒนาการสมวัย 

การป้องกัน
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 
และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.ผู้เรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีและมีความสุข
กับการอยู่ท่ี
โรงเรียน 
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แบบ ผ.08 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)   

แก้ไขครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562  บัญชีครุภัณฑ์ 
เทศบาลต าบลบ้านแหลม 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

- เ พ่ือให้มี เครื่ องมือ
เครื่ อง ใช้ ในการ เฝ้ า
ระวังความปลอดภัยแก่
ประชาชนในจุดที่เป็น
พ้ื น ที่ เ สี่ ย ง ใ น เ ข ต
เทศบาล 

- ติดตั้ งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาล  ระยะท่ี 5 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาล  ระยะท่ี 7 
- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขต
เทศบาล  ระยะท่ี 8 
 

- 
 
- 
 
 
- 

แก้ไขเป็น
500,000 

- 
 
 
- 

500,000 
 

แก้ไขเป็น
500,000 
แก้ไขเป็น
500,000 

- 
 

500,000 
 

500,000 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 


