
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผ านเกณฑมาตรฐานเมืองน าอยู

    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภ ัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย ต ัวชี้ว ัด

ป งบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑

๑ สนับสนุน อปพร.ออกตรวจรวมกับ

เจาหนาท่ีตํารวจและชุมชน พรอม
อุปกรณในการออกตรวจ

พ้ืนท่ีตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต .)

๒ ฝกอบรม อปพร.ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พรอมฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

เพ่ือฝกอบรม อปพร.ใน

การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พรอม
ฝกอบรมทบทวน อปพร.

อปพร.ตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต .)

๓ ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพ่ือฝกอบรม อปพร.ใน

การซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อปพร.ตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต .)

ลําด ับท ี่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท ี่มา

ผลท ี่คาดวาจะได รับ
หน วยงาน

ท ี่รับผ ิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

อปพร.ออกตรวจรวมกับ

เจาหนาที่ต ํารวจและ

ชุมชน 

อยางนอยอาทิตยละ 

๑ ครั้ง

อปพร.ต ําบลไรโคก 

ได รับการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

อปพร. รอยละ ๘๐ ไดรับการ

ฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

องค การบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

 

เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบรอยและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ประชาชนไดรับการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

อปพร. รอยละ ๘๐ ไดรับการ

ฝกอบรมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

อปพร.ต ําบลไรโคก 

ได รับการฝกอบรมใน

การปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง



๔ ปองกันและลดอุบัติเหต-ุอุบัติภัย

ชวงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ

เพ่ือปองกันและลด

อุบัติเหต-ุอุบัติภัย
ชวงเทศกาลและวันสําคัญ
ตางๆ

พ้ืนท่ีตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต .)

เป าหมาย ต ัวชี้ว ัด

ป งบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑

๕ สงเสริมการออกระเบียบ/ขอบังคับ

ของหมูบาน/ตําบล

เพ่ือสงเสริมการออก

ระเบียบ/ขอบังคับของ
หมูบาน

พ้ืนท่ีตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

- ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๖ จัดซื้อถังนํ้ายาเคมีสําหรับดับเพลิง

ประจําหมูบาน

เพ่ือจัดซื้อถังนํ้ายาเคมี

สําหรับดับเพลิงประจํา
หมูบาน

ถังนํ้ายาเคมีดับเพลิง

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๗ ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย

ตางๆ

พ้ืนท่ีตําบลไรโคก

หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๘ จัดซื้ออุปกรณในการดับเพลิง เพ่ือจัดซื้ออุปกรณในการ

ดับเพลิง

อุปกรณในการดับเพลิง

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)

(ผลผลิตของโครงการ) รวม

หมูบาน หมูที่ ๑ - หมู

ที่ ๖ ได รับการสงเสริม

ใหม ีการออกระเบียบ/

ขอบังค ับของหมูบาน

หน วยงาน

ท ี่รับผ ิดชอบ

หมูบาน หมูที่ ๑ - หมู

ที่ ๖ ได รับการ

ชวยเหลือผูประสบภัย

ต างๆ

ผูประสบภัยตางๆ ไดรับการ

ชวยเหลืออยางทันทวงที

ลําด ับท ี่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท ี่มา

ผลท ี่คาดวาจะได รับ

หมูบานทุกหมูบานมีการออก

ระเบียบ/ขอบังคับของหมูบาน

หมูบาน หมูที่ ๑ - หมู

ที่ ๖ ได รับการ

สนับสนุนถังน้ํายาเคมี

สําหรับด ับเพลิง

หมูบานทุกหมูบานมีถังนํ้ายา

เคมีสําหรับดับเพลิง

จัดซ้ืออุปกรณในการ

ดับเพลิง

จํานวน ๑ คัน

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ

ประโยชนจากอุปกรณในการ
ดับเพลิง

อปพร.ต ําบลไรโคก 

รวมกันเจาหนาที่

ต ํารวจและชุมชน

ปองกันและลด

อุบัต ิเหต ุ-อุบัต ิภัย

ชวงเทศกาลและวัน

สําคัญตางๆ

ประชาชนไดรับการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ในชวงเทศกาลและวันสําคัญ
ตางๆ



๙ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เพ่ือดําเนินการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตางๆ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยตางๆ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๑๐ จัดทําปายบอกทาง ปายทางแยก

ปายตรอก ปายซอย ปายเขตชุมชน
ปายจราจรตางๆ 
และกระจกสองทางแยก

เพ่ือดําเนินการจัดทําปาย

บอกทาง ปายทางแยก
ปายตรอก ปายซอย ปาย
เขตชุมชน
ปายจราจรตางๆ 
และกระจกสองทางแยก

จัดทําปายตางๆ 

ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ สวนโยธา

(งบ อบต .)   

หมูบาน หมูที่ ๑ - หมู

ที่ ๖ ได รับการติดต ั้ง

ปายต างๆ

หมูบาน หมูที่ ๑ - หมู

ที่ ๖ ได รับการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ

การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ

พ้ืนท่ี รอยละ ๘๐ ไดรับการ

ติดตั้งปายตางๆ


