
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ สนับสนุน อปพร.ออกตรวจรวมกับ

เจาหนาท่ีตํารวจและชุมชน พรอม
อุปกรณในการออกตรวจ

รักษาความสงบเรียบรอย
และดูแลความปลอดภัย
ในพื้นท่ีตําบลไรโคก

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๒ ฝกอบรม อปพร.ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พรอมฝกอบรม
ทบทวน อปพร.

เพื่อฝกอบรม อปพร.ใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พรอม
ฝกอบรมทบทวน อปพร.

อปพร.ตําบลไรโคก
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๓ ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อฝกอบรม อปพร.ใน
การซักซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

อปพร.ตําบลไรโคก
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ประชาชนไดรับการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

อปพร.ออกตรวจ
รวมกับเจาหนาท่ี
ตํารวจและชุมชน 
อยางนอยอาทิตยละ 
๑ ครั้ง

อปพร.ตําบลไรโคก 
ไดรับการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

อปพร. ไดรับการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

อปพร.ไดรับการฝกอบรมใน
การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และทบทวนการ
ปฏิบัติงาน

1.อปพร.ตําบลไรโคก 
ไดรับการฝกอบรมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
2.อปพร. รอยละ ๘๐ 
ไดรับการฝกอบรมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๔ ปองกันและลดอุบัติเหตุ-อุบัติภัย

ชวงเทศกาลและวันสําคัญตางๆ
เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ชวงเทศกาลและวันสําคัญ
ตางๆ

พื้นท่ีตําบลไรโคก
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)

๕ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เพื่อดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ

ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตางๆ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๖ สงเสริมการออกระเบียบ/ขอบังคับ
ของหมูบาน/ตําบล

เพื่อสงเสริมการออก
ระเบียบ/ขอบังคับของ
หมูบาน

ระเบียบ/ขอบังคับของ
หมูบานในพื้นท่ีตําบลไร
โคก

๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๗ จัดซื้อถังนํ้ายาเคมีสําหรับดับเพลิง
ประจําหมูบาน

เพื่อจัดซื้อถังนํ้ายาเคมี
สําหรับดับเพลิงประจํา
หมูบาน

ถังนํ้ายาเคมีดับเพลิง
ประจําหมูบาน 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๘ ชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
ตางๆ

พื้นท่ีตําบลไรโคก
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

อปพร.ตําบลไรโคก 
รวมกันเจาหนาท่ี
ตํารวจและชุมชน
ปองกันและลด
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย
ชวงเทศกาลและวัน
สําคัญตางๆ ปละ 2 
ครั้ง

ประชาชนไดรับการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ในชวงเทศกาลและวันสําคัญ
ตางๆ

1.หมูบานทุกหมูบานมีการออก
ระเบียบ/ขอบังคับของหมูบาน
2.ประชาชนปฏิบัติตาม
ระเบียบ/ขอบังคับของหมูบาน

หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
สนับสนุนถังน้ํายาเคมี
สําหรับดับเพลิง 
หมูบานละ ๓ ถัง

หมูบานทุกหมูบานมีถังนํ้ายา
เคมีสําหรับดับเพลิง เพื่อระงับ
เหตุเพลิงไหมในพื้นท่ี

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

พื้นท่ีตําบลไรโคกไดรับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยอยางทันทวงที

หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยตางๆ

ผูประสบภัยตางๆ ไดรับการ
ชวยเหลืออยางทันทวงที และ
ลดการสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ) รวม

หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
สงเสริมใหมีการออก
ระเบียบ/ขอบังคับ
ของหมูบาน หมูบาน
ละ ๑ ระเบียบ/
ขอบังคับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๙ จัดทําปายบอกทาง ปายทางแยก

ปายตรอก ปายซอย ปายเขตชุมชน
ปายจราจรตางๆ 
และกระจกสองทางแยก

เพื่อดําเนินการจัดทําปายบอก
ทาง ปายทางแยก
ปายตรอก ปายซอย ปายเขต
ชุมชน
ปายจราจรตางๆ 
และกระจกสองทางแยก

จัดทําปายตางๆ 
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

 (งบ อบต.)  

๑๐ จัดซื้ออุปกรณในการดับเพลิง เพื่อจัดซื้ออุปกรณในการ
ดับเพลิง

อุปกรณในการดับเพลิง
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

จัดซ้ืออุปกรณในการ
ดับเพลิง
จํานวน ๑ ชุด

มีอุปกรณสําหรับใชในการ
ดับเพลิงอยางเพียงพอ

พื้นท่ีตําบลไรโคกไดรับการ
ติดต้ังปายบอกทาง ปายทาง
แยก และปายจราจรตางๆ เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
ติดต้ังปายตางๆ


