
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๕ แนวทางการพัฒนาการสรางสุขภาพภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ เย่ียมเยียนผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ เพื่อเย่ียมเยียนผูปวยและ

ผูรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ผูปวยและผูรับเบี้ยยังชีพ ไดรับ
การเย่ียมเยียนและตรวจสุขภาพ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๒ สงเสริมชมรมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ

ชมรมผูสูงอายุ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม
กิจกรรม

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๓ อุดหนุนคณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน

คณะกรรมการ
สาธารณสุขมูลฐาน

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง คณะกรรมการสาธารณสุขมูล
ฐาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖
ไดรับการอุดหนุน

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๔ คุมกําเนิดและฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา

เพื่อคุมกําเนิดและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

พื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง สุนัขและแมวไดรับการ
คุมกําเนิดและฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๕ รณรงคและตอตานยาเสพติด เพื่อรณรงคและตอตานยา
เสพติด

พื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ประชาชน รวมรณรงคและ
ตอตานยาเสพติด

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๖ รณรงคปองกันโรคเอดส เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค

ปองกันโรคเอดส
พื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง ประชาชน รวมรณรงคปองกัน
โรคเอดส

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๗ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก

พื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนไดรับการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๘ สายใยรักแหงครอบครัว เพื่อจัดกิจกรรมสายใยรัก
แหงครอบครัว

ครัวครัวในพื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง สถาบันครอบครัวภายในตําบล
มีความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๙ ครอบครัวอบอุน เพื่อจัดกิจกรรมครอบครัว
อบอุน

ครัวครัวในพื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง สถาบันครอบครัวภายในตําบล
มีความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๐ อาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ใหกับสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก

สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทุกวัน เด็กและเยาวชนท่ีอยูใน
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับอาหาร
เสริม(นม) และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๑ จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน

จัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๒ ครั้ง นักกีฬาภายในตําบลไดรับการ
สงใหเขารวมแขงขันกีฬาตาง ๆ

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๒ จัดการแขงขันกีฬาตําบล เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
ตําบล

เยาวชนและประชาชน
ไดรับการสงเสริมใหเลน
กีฬาและพัฒนารางกาย

๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เยาวชนและประชาชน ไดเขา
รวมการแขงขันกีฬาตําบล

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๓ อาหารกลางวัน เพื่อจัดจางทําอาหาร

กลางวัน ใหกับสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลไรโคก

สถานศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ทุกวัน เด็กและเยาวชนท่ีอยูใน
สถานศึกษาและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในตําบลไรโคก ไดรับ
อาหารกลางวัน และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๔ สนับสนุนการแขงขันกีฬารวมพลคน
ทองถิ่น

เพื่อสนับสนุนการแขงขัน
กีฬารวมพลคนทองถิ่น

สนับสนุนและจัดสง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน

๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง นักกีฬาภายในตําบลไดรับการ
สงใหเขารวมแขงขันกีฬาตางๆ

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๕ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบล

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ 1 ครั้ง ประชาชน ไดรับประโยชนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)   

๑๖ โภชนาการสมวัย เพื่อจัดกิจกรรมโภชนาการ
สมวัยใหเด็ก ครู ผูปกครอง
รูถึงหลักโภชนาการสําหรับ
เด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปละ 1 ครั้ง ครู ผูปกครองรูถึงหลัก
โภชนาการสําหรับเด็ก

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๗ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค เพื่อจัดกิจกรรมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
ไรโคก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง ครู และเด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีสุขอนามัยท่ีดี ปลอด
จากโรคติดตอตางๆ

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๑๘ จัดซื้อครุภัณฑภายใน ศพด.ไรโคก เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ
การปฏิบัติงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ครุภัณฑ ของ ศพด.
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ ชุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีครุภัณฑ
สําหรับการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๙ ประกวดหนูนอยฟนสวย เพื่อจัดกิจกรรมประกวด

หนูนอยฟนสวย
เด็กใน ศพด.ไรโคก เปน
หนูนอยฟนสวย

๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสุขภาพฟนท่ีแข็งแรง สวยงาม

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๐ สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็ก

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรับ
การสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยเด็ก

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ 2 ครั้ง เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
มีสุขภาพแข็งแรง มีโภชนาการ
ท่ีครบถวนสมบูรณ

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๑ ศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
ตําบลไรโคก

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
เยาวชน ในการทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นตําบลไรโคก

เด็กใน ศพด.ไรโคก ไดรับ
การสงเสริมใหมีความรู
จากแหลงภูมิปญญา

๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ไดมีความรูในเรื่องของภูมิ
ปญญาในตําบลไรโคก

กองการศึกษา

 (งบ อบต.)   

๒๒ กิจกรรมวันเอดสโลก เพื่อสงเสริมกิจกรรมวัน
เอดสโลก

เยาวชนและประชาชน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เยาวชนและประชาชน ไดรวม
กิจกรรมวันเอดสโลก

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๒๓ อบรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อสงเสริมกิจกรรมอบรม
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด

เยาวชนและประชาชน ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เยาวชนและประชาชน ท่ีติดยา
เสพติด ไดรวมกิจกรรมอบรม
ฟนฟูสมรรถภาพ

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๒๔ สุมตรวจ คนหาผูเสพสารเสพติด 
(ต้ังดาน/สุมตรวจ)

เพื่อสงเสริมกิจกรรมสุม
ตราจ คนหาผูเสพสารเสพ
ติด 
(ต้ังดาน/สุมตรวจ)

พื้นท่ี หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง พื้นท่ีตําบลไรโคก ไดรับการสุม
ตรวจ คนหาผูเสพสารเสพติด

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๒๕ สนับสนุนการออกกําลังกาย เพื่อสนับสนุนการออก
กําลังกาย

ประชาชน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ อาทิตยละ 3 วัน ประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีดี
 แข็งแรง และลดการเจ็บปวย

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๒๖ สนับสนุนกิจกรรมผูประสานพลัง

แผนดิน (๒๕ ตาสับปะรด)
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู
ประสานพลังแผนดิน (๒๕ 
ตาสับปะรด)

ผูประสานพลังแผนดิน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง ผูประสานพลังแผนดิน ไดรับ
การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๒๗ ปองกัน แกไขและควบคุมโรคติดตอ
และโรคระบาด

เพื่อปองกัน แกไขและ
ควบคุมโรคติดตอและโรค
ระบาด

พื้นท่ี
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ เดือนละ ๑ ครั้ง ประชาชน ไดรับการปองกัน 
แกไขและควบคุมโรคติดตอและ
โรคระบาด

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)  

๒๘ กอสรางสวนสุขภาพ ระดับตําบล เพื่อกอสรางสวนสุขภาพ
ระดับตําบล และจัดหา
เครื่องออกกําลังกาย

กอสรางสวนสุขภาพ 
พรอมเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ สวนสุขภาพ พรอม
เครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน ๑ แหง

ประชาชนในพื้นท่ี ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพท่ีดีจาก
การใชสวนสุขภาพและเครื่อง
ออกกําลังกาย

กองชาง

  (งบ อบต.)

๒๙ สงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ดูแลรักษา
สุขภาพ ตลอดจนปองกันและระงับ
โรคติดตอเด็กเล็ก

เพื่อตรวจสุขภาพประจําป
ใหกับเด็กเล็กในพื้นท่ี

เด็กภายในตําบล ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง เด็กเล็กในพื้นท่ี ไดรับการตรวจ
สุขภาพ

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)

๓๐ จัดซื้อเครื่องเลนสนามใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไรโคก

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑ ชุด เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดใช
เครื่องเลนสนามในการสราง
พัฒนาการ

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)  

๓๑ กอสรางสวนสาธารณะประจําตําบล เพื่อกอสรางสวนสาธารณะ
ประจําตําบล

สวนสาธารณะ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ สวนสาธารณะประจํา
ตําบล จํานวน ๑ แหง

ประชาชนไดรับประโยชนจาก
การใชสวนสาธารณะประจํา
ตําบล

กองชาง

  (งบ อบต.)  

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

(ผลผลิตของโครงการ) รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๓๒ กอสรางอาคารนวดแผนไทย หมูท่ี ๒ เพื่อกอสรางอาคารนวด

แผนไทย
กอสรางอาคารนวดแผน
ไทย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อาคารนวดแผนไทย 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน ๑ หลัง

ประชาชนในพื้นท่ี ไดรับ
ประโยชนและมีสุขภาพท่ีดีจาก
การใชบริการนวดแผนไทย

กองชาง

  (งบ อบต.)

๓๓ สนับสนุน/สงเสริมสรางหนวยแพทย
ฉุกเฉินประจําตําบล

เพื่อสนับสนุน/สงเสริม
สรางหนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

หนวยแพทยฉุกเฉิน
ประจําตําบล

๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หนวยแพทยฉุกเฉิน
จํานวน ๑ หนวย

ประชาชนในพื้นท่ีไดรับ
ประโยชนจากหนวยแพทย
ฉุกเฉินประจําตําบล

สํานักงานปลัด

  (งบ อบต.)

๓๔ จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
จัดซ้ือเครื่องออก
กําลังกาย

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมูบาน

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)

๓๕ จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

เพื่อจัดซื้ออุปกรณกีฬา
หมูบาน
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

จัดซื้ออุปกรณกีฬา
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ หมูบาน หมูท่ี ๑ - 
หมูท่ี ๖ ไดรับการ
จัดซ้ืออุปกรณกีฬา

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน

กองการศึกษา

  (งบ อบต.)

๓๖ กอสรางหองนํ้าสาธารณะ
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖

เพื่อกอสรางหองนํ้า
สาธารณะ หมูท่ี ๑ - หมูท่ี
 ๖

หองนํ้าสาธารณะ
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ หองน้ําสาธารณะ
หมูท่ี ๑ - หมูท่ี ๖ 
ไดรับการกอสราง

ประชาชน รอยละ ๘๐ ไดรับ
ประโยชนจากการใชหองนํ้า
สาธารณะ

กองชาง

  (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


