
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๕ แนวทางการพัฒนาการสรางสุขภาพภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร
เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑ กอสรางสวนสุขภาพ ระดับตําบล เพื่อกอสรางสวนสุขภาพ

ระดับตําบล และจัดหา
เครื่องออกกําลังกาย

กอสรางสวนสาธารณะ 
พรอมเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ สวนสุขภาพ พรอม
เคร่ืองออกกําลังกาย

ประชาชนในพื้นที่ รอยละ ๘๐ 
ไดรับประโยชนและมีสุขภาพที่
ดีจากการใชสวนสุขภาพและ
เครื่องออกกําลังกาย

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๒ กอสรางอาคารนวดแผนไทย หมูที่ ๒ เพื่อกอสรางอาคารนวด
แผนไทย

กอสรางอาคารนวดแผน
ไทย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อาคารนวดแผนไทย 
ไดรับการกอสราง

ประชาชนในพื้นที่ รอยละ ๘๐ 
ไดรับประโยชนและมีสุขภาพที่
ดีจากการใชบริการนวดแผนไทย

สวนโยธา

  (งบ อบต.)

๓ สนับสนุน/สงเสริมสรางหนวยแพทย
ฉุกเฉินประจําตําบล

เพื่อสนับสนุน/สงเสริม
สรางหนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

หนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หนวยแพทยฉุกเฉิน
ไดรับการสงเสริมให
จัดตั้ง

ประชาชนในพื้นที่ รอยละ ๘๐ 
ไดรับประโยชนจากหนวย
แพทยฉุกเฉินประจําตําบล

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)

๔ สงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ดูแลรักษา
สุขภาพ ตลอดจนปองกันและระงับ
โรคติดตอเด็กเล็ก

เพื่อตรวจสุขภาพประจําป
ใหกับเด็กเล็กในพื้นที่

เด็กภายในตําบล
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ เด็กภายในตําบล 
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการตรวจสุขภาพ

เด็กเล็กในพื้นที่ รอยละ ๘๐ 
ไดรับการตรวจสุขภาพ

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๕ เย่ียมเยียนผูปวยและผูรับเบ้ียยังชีพ เพื่อเย่ียมเยียนผูปวยและ

ผูรับเบ้ียยังชีพ
ผูปวยและผูรับเบ้ียยังชีพ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ผูปวยและผูรับเบี้ยยัง
ชีพ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการเยี่ยมเยียน
และตรวจสุขภาพ

ผูปวยและผูรับเบ้ียยังชีพ รอย
ละ ๘๐ ไดรับการเย่ียมเยียน
และตรวจสุขภาพ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๖ สงเสริมชมรมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ชมรมผูสูงอายุ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรม

ผูสูงอายุ รอยละ ๘๐ ไดรับการ
สงเสริมกิจกรรม

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๗ กิจกรรมวันเอดสโลก เพื่อสงเสริมกิจกรรมวัน
เอดสโลก

เยาวชนและประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนและประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมวันเอดสโลก

เยาวชนและประชาชน รอยละ
 ๘๐ ไดรวมกิจกรรมวันเอดสโลก

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๘ อบรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อสงเสริมกิจกรรมอบรม
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด

เยาวชนและประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ เยาวชนและประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการสงเสริม
กิจกรรมอบรมฟนฟูผู
ติดยาเสพติด

เยาวชนและประชาชน ที่ติดยา
เสพติด รอยละ ๘๐ ไดรวม
กิจกรรมอบรมฟนฟูสมรรถภาพ

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๙ สุมตรวจ คนหาผูเสพสารเสพติด 
(ตั้งดาน/สุมตรวจ)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมสุม
ตราจ คนหาผูเสพสารเสพ
ติด 
(ตั้งดาน/สุมตรวจ)

พื้นที่ หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ สุมตรวจ คนหาผูเสพ
สารเสพติด 
(ตั้งดาน/สุมตรวจ)
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

พื้นที่ตําบลไรโคก ไดรับการสุม
ตรวจ คนหาผูเสพสารเสพติด

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๑๐ อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการอุดหนุน

คณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
ไดรับการอุดหนุน

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑๑ สนับสนุนการออกกําลังกาย เพื่อสนับสนุนการออก

กําลังกาย
ประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับการ
สนับสนุนใหมี
กิจกรรมออกกําลังกาย

ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่ดี 
แข็งแรง และลดการเจ็บปวย

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๑๒ สนับสนุนกิจกรรมผูประสานพลัง
แผนดิน (๒๕ ตาสับปะรด)

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู
ประสานพลังแผนดิน (๒๕ 
ตาสับปะรด)

ผูประสานพลังแผนดิน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ผูประสานพลังแผนดิน
ไดรับการสนับสนุน

ผูประสานพลังแผนดิน รอยละ
 ๘๐ ไดรับการสนับสนุน

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๑๓ คุมกําเนิดและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

เพื่อคุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ สุนัขและแมวไดรับ
การคุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา

สุนัขและแมว รอยละ ๙๐ 
ไดรับการคุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๔ รณรงคและตอตานยาเสพติด เพื่อรณรงคและตอตานยา
เสพติด

พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ พ้ืนที่ หมูที่ ๑ - ๖ 
ไดรับการรณรงคและ
ตอตานยาเสพติด

ประชาชน รอยละ ๘๐ รวม
รณรงคและตอตานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๕ ปองกัน แกไขและควบคุมโรคติดตอ
และโรคระบาด

เพื่อปองกัน แกไขและ
ควบคุมโรคติดตอและโรค
ระบาด

พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ พ้ืนที่ หมูที่ ๑ - ๖ 
ไดรับการปองกัน 
แกไขและควบคุม
โรคติดตอและโรค
ระบาด

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
การปองกัน แกไขและควบคุม
โรคติดตอและโรคระบาด

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๑๖ รณรงคปองกันโรคเอดส เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคเอดส

พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๖๐,๐๐๐ - - ๖๐,๐๐๐ พ้ืนที่ หมูที่ ๑ - ๖ 
ไดรับการรณรงค
ปองกันโรคเอดส

ประชาชน รอยละ ๘๐ รวม
รณรงคปองกันโรคเอดส

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๗ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๒๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ หมูที่ ๑ - ๖ 
ไดรับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
การปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑๘ สายใยรักแหงครอบครัว เพื่อจัดกิจกรรมสายใยรัก

แหงครอบครัว
พื้นที่
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ พ้ืนที่ หมูที่ ๑ - ๖ 
ไดรับการจัดกิจกรรม
สายใยรักแหง
ครอบครัว

สถาบันครอบครัวภายในตําบล
มีความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๙ ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน

ประชาชน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชน หมูที่ ๑ - 
๖ ไดรวมการจัด
กิจกรรมครอบครัว
อบอุน

สถาบันครอบครัวภายในตําบล
มีความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๒๐ อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 ใหกับสถานศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล
ไรโคก

สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก ไดรับ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)

เด็กและเยาวชนที่อยูใน
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับอาหาร
เสริม(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๑ อาหารกลางวัน เพื่อจัดจางทําอาหาร
กลางวัน ใหกับสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก

สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

๕๐๐,๐๐๐ - - ๕๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก ไดรับ
สนับสนุนการจาง
ทําอาหารกลางวัน
ใหกับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนที่อยูใน
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๒ จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน

จัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน อยางนอยปละ ๑
 ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ นักกีฬาภายในตําบล
ไดรับการสงใหเขา
รวมแขงขันกีฬาตาง ๆ
 อยางนอยปละ ๑ คร้ัง

นักกีฬาภายในตําบลไดรับการ
สงใหเขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ
 อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๒๓ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายหมูบาน

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายหมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ หมูบาน หมูที่ ๑ - 
หมูที่ ๖ ไดรับการ
จัดซื้อเคร่ืองออก
กําลังกาย

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมูบาน

สวนการศึกษา

  (งบ อบต.)  

๒๔ จัดการแขงขันกีฬาตําบล เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
ตําบล

จัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน อยางนอยปละ ๑
 ครั้ง

๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ การแขงขันกีฬาตําบล
 จัดขึ้นอยางนอยปละ
 ๑ คร้ัง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดเขา
รวมการแขงขันกีฬาตําบล

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๕ จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

เพื่อจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ หมูบาน หมูที่ ๑ - 
หมูที่ ๖ ไดรับการ
จัดซื้ออุปกรณกีฬา

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน

สวนการศึกษา

  (งบ อบต.)  

๒๖ สนับสนุนการแขงขันกีฬารวมพลคน
ทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการแขงขัน
กีฬารวมพลคนทองถิ่น

สนับสนุนและจัดสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ นักกีฬาภายในตําบล
ไดรับการสงใหเขา
รวมแขงขันกีฬาตาง ๆ
 อยางนอยปละ ๑ คร้ัง

นักกีฬาภายในตําบลไดรับการ
สงใหเขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ
 อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๗ จัดซื้อเครื่องเลนสนามใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไรโคก

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไรโคก ไดรับ
การสนับสนุนเคร่ือง
เลนสนาม

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอย
ละ ๘๐ ไดใชเครื่องเลนสนาม
ในการสรางพัฒนาการ

สวนการศึกษา

  (งบ อบต.)  

๒๘ กอสรางสวนสาธารณะประจําตําบล เพื่อกอสรางสวนสาธารณะ
ประจําตําบล

สวนสาธารณะ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะประจํา
ตําบลไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากการใช
สวนสาธารณะประจําตําบล

สวนโยธา

  (งบ อบต.)  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๒๙ กอสรางหองน้ําสาธารณะ

หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖
เพื่อกอสรางหองน้ํา
สาธารณะ หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

หองน้ําสาธารณะ
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

- ๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ หองน้ําสาธารณะ
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากการใชหองน้ํา
สาธารณะ

สวนโยธา

  (งบ อบต.)  

๓๐ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล

๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล
ไดรับการสนับสนุน 
สบทบ

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตําบล

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๓๑ โภชนาการสมวัย เพื่อจัดกิจกรรมโภชนาการ
สมวัยใหเด็ก ครู ผูปกครอง
รูถึงหลักโภชนาการสําหรับ
เด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการสงเสริมใหมี
กิจกรรมโภชนาการ
สมวัย

ครู ผูปกครองรูถึงหลัก
โภชนาการสําหรับเด็ก

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๓๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เพื่อจัดกิจกรรมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการสงเสริมใหมี
การปองกันโรคติดตอ
ตางๆ

ครู และเด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีสุขอนามัยที่ดี ปลอด
จากโรคติดตอตางๆ

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๓๓ ติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อติดตั้งมุงลวดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ติดตั้งมุงลวด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดรับการติดตั้งมุงลวด
 เพ่ือปองกันโรค
ไขเลือดออกแกเด็ก

ครู และเด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีสุขอนามัยที่ดี ปลอด
จากโรคไขเลือดออก

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๓๔ จัดซื้อครุภัณฑภายใน ศพด.ไรโคก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ
การปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ครุภัณฑ ของ ศพด.
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
ครุภัณฑสําหรับการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ
สําหรับการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๓๕ ประกวดหนูนอยฟนสวย เพื่อจัดกิจกรรมประกวด

หนูนอยฟนสวย
เด็กใน ศพด.ไรโคก เปน
หนูนอยฟนสวย

๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
กิจกรรมประกวดหนู
นอยฟนสวย

เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสุขภาพฟนที่แข็งแรง สวยงาม
 รอยละ ๘๐

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๓๖ สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็ก

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรับ
การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็ก

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
กิจกรรมสงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเด็ก

เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสุขภาพแข็งแรง มีโภชนาการ
ที่ครบถวนสมบูรณ รอยละ ๙๐

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๓๗ เยาวชนไทยรักษสุขภาพ เพื่อจัดกิจกรรมเยาวชน
ไทยรักษสุขภาพ

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรับ
การสงเสริมใหมีสุขภาพที่
แข็งแรง

๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
สุขภาพที่แข็งแรง

เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ 
รอยละ ๙๐

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


