
 
 
 
 
 

สวนที่  ๔ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 



สวนที่ ๔ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกับการพิจารณาสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (SWOT) จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ไดแก ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. ฝายปกครอง ผูนําชุมชน ประชาชน สวนราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรตั้งแต
ยุทธศาสตรระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับภาค ทิศทางการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก และกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ไดดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

       วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
        ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหาร
ปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนชั้นนําของ ASEAN  

พันธกิจ (Mission) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

พันธกิจ 
๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสูมาตรฐานเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหมีชื่อเสียงของจังหวัด ประเทศและของ 

ASEAN 

ตัวชี้วัด 
     ๑. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับ
ตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ/รอยละ ๑๐๐ 
 ๒. รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการตรวจเตรียมความพรอมตามระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP/รอยละ ๑๐๐ 
 ๓. ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 
 ๔. รอยละของเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลดระยะเวลา/รอย
ละ ๑๐๐ 
 ๕. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

๖. ระดับคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 
 ๗. ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 
 ๘. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 
 ๙. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 
 



 
๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 
๑๑. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม/ระดับ ๕ 

 ๑๒. รอยละของวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 
 ๑๓. จํานวนประเพณี/กิจกรรมที่ยกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กิจกรรม 
 ๑๔. รอยละของหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๐๐ 
 ๑๕. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 
 ๑๖. ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 
 ๑๗. ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 
 ๑๘. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นจากรายไดการทองเที่ยว/รอยละ ๓ 
 ๑๙. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว/รอยละ ๓  

๒๐. รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 
 ๒๑. รอยละของแหลงทองเท่ียวที่ไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 
 ๒๒. อันดับของเมืองนาเที่ยวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน 

และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย  
ตามเกณฑนานาชาติ 
๒.ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.ตําบลไรโคก เปนพื้นที่เปาหมายการทองเที่ยวของคน
ในจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 

สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/ 

อาหารมีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเที่ยวชั้นนํา 

ของจังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค ASEAN 

- รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมทีไ่ดรับการตรวจจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/รอยละ ๑๐๐ 

- รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการตรวจเตรียมความพรอมตามระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP /รอยละ ๑๐๐ 

- ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 

- รอยละของเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลดระยะเวลา/รอยละ ๑๐๐ 

ความปลอดภยั 

- ระดบัความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

- ระดับคะแนนเฉลีย่ถวงน้ําหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

ธรรมาภิบาล 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 

ความสะอาด 

- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม/ระดับ ๕ 

วัฒนธรรม 

- รอยละของวัฒนธรรมประเพณีที่ไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 

- จํานวนประเพณี/กจิกรรมที่ยกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กจิกรรม 

คุณภาพชีวิต 

- รอยละหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๐๐ 

- ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดวีิถีเพชร/ระดับ ๕ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นจากรายไดการทองเที่ยว/รอยละ ๓ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของจาํนวนนักทองเที่ยว/รอยละ ๓ 

- รอยละที่เพิ่มขึ้นของจาํนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 

- รอยละของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 

- อันดับของเมืองนาเที่ยวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสูมาตรฐานเมืองนาอยูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหมี
ชื่อเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 
 



 
โครงสรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน 

และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN 

 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย  
ตามเกณฑนานาชาติ 
๒.ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.ตําบลไรโคก เปนพื้นที่เปาหมายการทองเที่ยวของคน
ในจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 

 

สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/ 

อาหารมีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเที่ยวชั้นนํา 

ของจังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค ASEAN 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสนิคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภยัไดมาตรฐาน และลด
ตนทุนการผลิต 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 

๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชวีภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคม ี

๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารที่สะดวก รวดเร็ว 

๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปองกันการรุกล้าํ ลําคลอง ปาไมและภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวถิเีพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว กลุมผูชื่นชอบการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบความปลอดภยั และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
ธรรมชาติ 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิ
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อสูมาตรฐานเมืองนาอยูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหมี
ชื่อเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 



 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 กลยุทธที่  ๑ .๑ ส ง เสริมการผลิตสินคา เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย                
และไดมาตรฐาน และลดตนการผลิต 
 กลยุทธที่ ๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
 กลยุทธที่ ๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 
 กลยุทธที่ ๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและสงเสริมใหเกษตรกร       
ลดการใชปุยเคมีและใชปุยชีวภาพ/จุลินทรียทดแทนการใชปุยเคม ี
 กลยุทธที่  ๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร              
ที่สะดวก รวดเร็ว  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
 กลยุทธที่ ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปองกันการกัดเซาะและรุกล้ํา
ชายฝงทะเลและแมน้ํา 
 กลยุทธที่ ๒.๒ เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 กลยุทธที่ ๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 กลยุทธที่ ๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 
 กลยุทธที่ ๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 กลยุทธที่ ๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณที่ดีงาม 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การทองเที่ยวช้ันนําของจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 
 กลยุทธที่ ๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว      
และกลุมผูชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
 กลยุทธที่ ๓.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบความปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวก    
ดานการทองเทีย่ว 
 กลยุทธที่ ๓.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาและธรรมชาติ  

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.ไรโคก 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี        
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยง
กัน เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปทิศทางเดียวกัน ในเปาหมายที่วา “ไรโคกเปน
ชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย            
แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN” 

 



 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรของ อบต.ไรโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด
เพชรบุร ี

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

เกษตรได
มาตรฐาน/อาหาร 

มีความปลอดภัย 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

เมืองนาอยู 
 

การทองเที่ยวช้ันนํา 

ของภูมิภาค ASEAN 
 

สินคาเกษตรได
มาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 
 

ผานเกณฑมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
 
 

การทองเที่ยวชัน้นําของ
จังหวัด ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
 
 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่
ปลอดภัยไดมาตรฐาน และ
ลดตนทุนการผลิต 
๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหมีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเกษตร 
๑.๓ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
แปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ 
๑.๔ เสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแก
เกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
ทดแทนการใชปุยเคมี 
๑.๕ พฒันาเสนทาง
คมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/
อาหารที่สะดวก รวดเร็ว 
 

๒.๑ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปองกันการรุก
ล้ํา ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิด
สุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศนของกลุมครอบครัว 
กลุมผูชื่นชอบการทองเที่ยว
เชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ภูมิทัศนและกิจกรรม โดย
อาศัยทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา และธรรมชาติ 



 
แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (Strategy Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มวีิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภยั 
แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN 

 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับ
นานาชาต ิ

๒. พัฒนาเชิงบูรณาการ
เพื่อสูมาตรฐานเมือง 
นาอยูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. สงเสรมิแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาและประเพณี
ทองถิ่น  

๔. เรงพัฒนาและ
ยกระดับแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศนใหมีชือ่เสียง
ของจังหวดั ประเทศและ
ของ ASEAN 
 

๑.สินคาเกษตร/อาหาร
ไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ
 

๒.ตําบลไรโคก  
ผานเกณฑเมืองนาอยู 
 

๓.ตําบลไรโคก เปนพื้นที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 
 

สินคาเกษตรได
มาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 
 

ผานเกณฑมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
 
 

การทองเที่ยวชัน้นําของ
จังหวัด ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
 
 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่
ปลอดภัยไดมาตรฐาน และ
ลดตนทุนการผลิต 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลง
น้ําใหมีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
แปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ 

๑.๔ เสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแก
เกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
ทดแทนการใชปุยเคมี 
๑.๕ พัฒนาเสนทาง
คมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/
อาหารที่สะดวก รวดเร็ว 
 

๒.๑ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปองกันการ   
รุกล้ํา ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิด
สุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศนของกลุมครอบครัว 
กลุมผูชื่นชอบการทองเที่ยว
เชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ภูมิทัศนและกิจกรรม  
โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา และธรรมชาติ 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

พันธกิจ  ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาต ิ

เปาประสงค สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 - จํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP  

- จํานวนเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลดระยะเวลา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน  
และลดตนทุนการผลิต 

- จํานวนแปลง/ฟารมทีไ่ดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP  
- จํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการตรวจ 
เตรียมความพรอมตามระบบการรบัรองมาตรฐาน GAP  
- อาหารปลอดภัยในระดับมาตรฐานนานาชาติ  

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําใหมีปริมาณ 

และคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

- จํานวนแหลงนํ้าที่เพิ่มขึ้น 
- ปริมาณน้ําที่เพยีงพอกับการเกษตร 
- คุณภาพน้ําท่ีเหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปทั้งในและตางประเทศ 

- การขยายตัวทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ 
- จํานวนผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไดรับการแปรรูป 

๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตร 

แกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใช
ปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทน 

การใชปุยเคมี 

- จํานวนแหลง/ศูนยเรียนรูดานการเกษตร 
- จํานวนเกษตรกรที่ใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
- ผลผลิตทางการเกษตรทีไ่มมสีารเคมีปนเปอน 

๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/อาหารที่สะดวก รวดเร็ว 

- จํานวนเสนทางคมนาคมเพิ่มขึ้น 
- จํานวนเสนทางคมนาคมทีไ่ดรับการบํารุงรักษา 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรที่ ๑ เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรที่ ๑ สินคาเกษตร  
ไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั 
 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาตเิพิ่มขึ้น 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ สงเสริม/พัฒนาสินคา
เกษตร/อาหารใน
หมูบานใหได
มาตรฐานความ
ปลอดภัย มรีะบบ
ขนสงผลผลิตที่ดี 
สะดวก รวดเร็ว 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ที่ได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๕
แปลง/
ฟารม 

-โครงการสงเสรมิ
กลุมเกษตรกร ๒๐ 
กลุม 
-โครงการสงเสรมิ
การแปรรูปผลผลติ
ทางการเกษตร/
อาหาร ๕ กลุม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั 
 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาตเิพิ่มขึ้น 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ จัดหาและพัฒนา
แหลงน้ําใหมีปริมาณ
และคุณภาพ
เหมาะสมกับ
การเกษตร 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ที่ได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๒ 
แหง 

-โครงการปรับปรุง
อางเก็บน้ํา, ฝาย, 
หวย, หนอง, คลอง, 
บึง ภายในตําบล 
๑๐ แหง   
 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตวัชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั 
 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาตเิพิ่มขึ้น 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปทั้ง
ในและตางประเทศ 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ที่ได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๒ 
ผลิตภัณฑ 

-โครงการสงเสรมิ
การตลาดสินคา
เกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูป 
๑๐ โครงการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รบัผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั 
 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาตเิพิ่มขึ้น 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ เสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแก
เกษตรกร และ
สงเสริมใหเกษตรกร
ลดการใชปุยเคมี    
โดยใชปุยชีวภาพ/
จุลินทรีย ทดแทนการ
ใชปุยเคมี 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ที่ได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพิ่มขึน้ 

ปละ ๖ 
แปลง/
ฟารม 

-โครงการเสริมสราง
องคความรูดาน
การเกษตรแก
เกษตรกรฯ ๓๐ 
แปลง/ฟารม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั 
 

เกษตรได
มาตรฐาน/
อาหาร 
มีความปลอดภยั
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ
ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาต ิ

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาตเิพิ่มขึ้น 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ พัฒนาเสนทาง
คมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร/อาหาร  
ที่สะดวก รวดเร็ว 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ที่ได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๖ 
เสน 

- โครงการกอสราง
ถนน คสล./ถนน 
แอสฟนติกส
คอนกรีต 
๓๐ เสน 
 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพฒันาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

พันธกิจ  พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 - จํานวนการแกไขปญหายาเสพติด  

- จํานวนศูนยบริการรวม 
- จํานวนปาชุมชน 
- จํานวนประเพณี/ภูมิปญญาทองถิ่น 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไมและภูเขา 

- แหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการ
ดูแลรักษา 
- จํานวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

๒.๒ เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ชุมชนมีความสงบ ปลอดภยั 
- จํานวนอาชญากรรมลดลง 
- ความสุขมวลรวมเพิม่ขึ้น 
- จํานวนกฎ/ระเบียบชุมชน 
- จํานวนปญหายาเสพติดลดลง 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

- จํานวนแหลงสาธารณูปการเพิ่มขึ้น 
- จํานวนระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 
- คุณภาพของระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น 
- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานพัฒนาเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดเพยีงพอตอการ
เลี้ยงชีพและดูแลครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ - จํานวนศูนยบริการรวมเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนไดรับบริการทีร่วดเร็วขึ้น 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร - ประชาชนมีสุขภาพอนามยัที่ดีขึน้ 
- จํานวนผูปวยในชุมชนลดลง 
- จํานวนโรคระบาด/โรคติดตอลดลง 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณที่ดีงาม 

- จํานวนประเพณ/ีภมูิปญญาทองถิ่นท่ีไดรับการสืบทอด 
- จํานวนประเพณ/ีภมูิปญญาที่ไดรับการสงเสริมให
เปนอัตลักษณของชุมชน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

 
ความเชื่อมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรที่ ๒ ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรที่ ๒ ผานเกณฑ
มาตรฐานเมืองนาอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอม
ปองกันการรุกล้ํา    
ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม 
และคุณภาพ
ชีวิต 

เพิ่มพื้นที่
ปาชุมชน 
รอยละ 
๒๐ /ป 

-โครงการรณรงค
ปลูกตนไม 
-โครงการเพิ่มพื้นที่
ปาชุมชน 
-โครงการรณรงค
ปองกันไฟปา 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศกึษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
สวนโยธา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ เสริมสรางความมั่นคง 
ความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิ
บาล ความ
สะอาด 
วัฒนธรรม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

หมูบานมี
โครงการ
เสริมสราง
ความมั่นคง
ความสงบ
เรียบรอย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน  
ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการเสริมสราง
ความเขมแขง็ของ
ชุมชน 
-โครงการปองกนั
และแกไขปญหา    
ยาเสพติด 
-โครงการรณรงคลด
ปญหาอาชญากรรม 
-โครงการสงเสรมิ
กฎ/ระเบียบชุมชน 
รวม ๓๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ เสริมสรางและพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความ
เขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิ
บาล ความ
สะอาด 
วัฒนธรรม 
และ
คุณภาพ
ชวีิต 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสงเสรมิ
การดําเนนิชีวิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐาน 
ถนน ไฟฟา ประปา 
และสาธารณูปโภค
ตางๆ  
๓๐ โครงการ 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ สงเสริมการบริหาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิ
บาล ความ
สะอาด 
วัฒนธรรม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
-โครงการพัฒนา
ศูนยบริการรวม 
- โครงการปองกนั
และปราบปรามการ
ทุจรติ 
๓๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 
สวน
การศกึษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
สวนการคลัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ สรางสุขภายใต
แนวคิดสุขภาพดีวิถี
เพชร 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิ
บาล ความ
สะอาด 
วัฒนธรรม 
และ
คุณภาพ
ชีวิต 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสงเสรมิ
สุขภาพอนามัย 
-โครงการรณรงค
ปองกันโรคระบาด/
โรคติดตอ 
-โครงการสขุภาพดี
วิถีเพชร 
๓๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศกึษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูทั้งระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิ
บาล ความ
สะอาด 
วัฒนธรรม 
และ
คุณภาพ
ชวีิต 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมทองถิน่ 
-โครงการสืบสาน
ประเพณทีองถิ่น 
-โครงการสงเสรมิ  
อัตลักษณที่ดีงาม
ของทองถิน่ 
๓๐ โครงการ 

สวน
การศกึษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 
 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด ประเทศ และภูมิภาค ASEAN 

พันธกิจ  สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น เรงพัฒนาและยกระดับ 
  แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหมีชื่อเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 

เปาประสงค ตําบลไรโคก เปนพื้นท่ีเปาหมายการทองเที่ยวของคนในจังหวัด ประเทศ 
                     และภูมิภาค ASEAN 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 - จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น  

- จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
- จํานวนนักทองเที่ยว 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว กลุมผูชื่นชอบ   
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน   

- จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนเพิ่มขึ้น 
- จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 

๓.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว 

- เสนทางคมนาคมสําหรบันักทองเที่ยว ท่ีสะดวก 
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 
- จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเที่ยว ภูมิทัศนและกิจกรรม  
โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
ธรรมชาติ 

- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญา และประเพณีทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรที่ ๓ การทองเที่ยวชั้นนําของภูมิภาค ASEAN   

 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรที่ ๓ การทองเที่ยว
ชั้นนําของจังหวัด ประเทศ และภูมิภาค ASEAN 

 
 
 



   

 
  
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว
ชั้นนําของ
จังหวัด ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมูิภาค 
ASEAN 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ สงเสริมใหตําบล
ไรโคกเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศนของกลุม
ครอบครัว กลุมผู
ชื่นชอบ    
การทองเที่ยว 
เชิงนิเวศน   

เปนพื้นที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
แหลง
ทองเที่ยว
เพิ่มขึน้ 

ปละ ๒ 
แหลง
ทองเที่ยว 

-โครงการสงเสรมิ
พื้นทีท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน 
-โครงการ
ประชาสัมพนัธแหลง
ทองเที่ยว 
๑๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
สวนโยธา 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว
ชั้นนําของ
จังหวัด ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมูิภาค 
ASEAN 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
ความปลอดภัย 
และสิ่งอํานวย
ความสะดวก   
ดานการทองเที่ยว 

เปนพื้นที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
แหลง
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการกอสราง  
สิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการ
ทองเที่ยว 
-โครงการเสริมสราง
ความปลอดภัย     
ในการทองเที่ยว 
๓๐ โครงการ 

สวนโยธา สํานักงานปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยทุธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเที่ยวชั้น
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ทั้งระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว
ชั้นนําของ
จังหวัด ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพื้นที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมูิภาค 
ASEAN 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว        
ภูมิทัศนและ
กิจกรรม  
โดยอาศัยทุนทาง
วัฒนธรรม  
ภูมิปญญา และ
ธรรมชาต ิ

เปนพื้นที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
แหลง
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการพัฒนาและ
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยว 
-โครงการสืบสาน 
ภูมิปญญา ประเพณ ี
และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
๓๐ โครงการ 
 

สวน
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 
สวนโยธา 

 
 

 
 

 


