
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปองกันการรุกล้ํา ลําคลอง ปาไมและภูเขา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรต์ิ ภายในตําบล

ไรโคก
เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปา
เฉลิมพระเกียรต์ิ

พื้นท่ีตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมปลูกปาเฉลิม
พระเกียรต์ิปละ ๒ ครั้ง

ประชาชนรวมกันปลูกปา เพื่อ
รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๒ ปลูกหญาแฝกและพันธุไมตางๆ 
ภายในตําบลไรโคก

เพื่อจัดกิจกรรมปลูกหญา
แฝกและพันธุไมตางๆ

พื้นท่ีตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมปลูกหญา
แฝกและพันธุไมตางๆ
 ปละ ๑ ครั้ง

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๓ พัฒนาตําบลไรโคก
(Big Cleaning Day)
ไรโคกสวยดวยมือเรา

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ตําบลไรโคก
(Big Cleaning Day)

พื้นท่ีตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ พื้นท่ีตําบลไรโคก
ไดรับการพัฒนาใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม ปละ
 ๑ ครั้ง

สภาพแวดลอมภายในหมูบาน 
ทุกหมูบาน มีความสะอาด 
สวยงาม

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

๔ หนาบานนามอง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
พื้นท่ีหนาบานในตําบลไร
โคก

พื้นท่ีตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ สภาพแวดลอมภายในหมูบาน 
ทุกหมูบาน มีความสะอาด 
สวยงาม

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)  

พื้นท่ีหนาบาน
ประชาชนในตําบล
ไดรับการพัฒนาใหมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม ปละ
 ๑ ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60-๒๕๖2)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

1.ประชาชนรวมกันปลูกหญา
แฝกและพันธุไมตางๆ
2.หนาดินไดรับการปองกัน
การพังทลาย สรางความอุดม
สมบูรณ และลดปญหาภาวะ
โลกรอน

ผลท่ีคาดวาจะไดรับลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

รวม



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕ ปรับปรุงภูมิทัศนหวยง้ิวสามนาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหวย

ง้ิวสามนาง 
ใหมีความสะอาด สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ ภูมิทัศนภายในหวย
ง้ิวสามนาง ไดรับการ
ปรับปรุงใหสะอาด 
สวยงาม ปละ ๑ ครั้ง

ภูมิทัศนหวยง้ิวสามนาง มี
ความสะอาด สวยงาม

กองชาง

 (งบ อบต.)

๖ ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน
ตําบล

๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ภูมิทัศนภายในตําบล 
ไดรับการปรับปรุงให
สะอาด สวยงาม ท้ัง ๖
 หมูบาน

ภูมิทัศนภายในตําบลมีความ
สะอาด สวยงาม

กองชาง

 (งบ อบต.)

๗ ปรับปรุงภูมิทัศนหวยตาแกว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหวย
ตาแกว
ใหมีความสะอาด สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน
ตามแบบท่ี อบต.กําหนด

๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ภูมิทัศนภายในหวย
ตาแกว ไดรับการ
ปรับปรุงใหสะอาด 
สวยงาม ปละ ๑ ครั้ง

ภูมิทัศนหวยตาแกว มีความ
สะอาด สวยงาม

กองชาง

 (งบ อบต.)

๘ บริหารจัดการปาชุมชน (ปลูกปา
ชุมชน)

เพื่อใหการใชประโยชน
จากปาชุมชนมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน

พื้นท่ีปาชุมชนภายใน
ตําบลไรโคก

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ปาชุมชนมีการบริหาร
จัดการท่ีดี ชุมชนได
ประโยชนรวมกัน

การใชประโยชนจากปาชุมชน
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

๙ รณรงคปองกันการบุกรุกทําลายปา เพื่อสรางความตระหนักใน
การปองกันการบุกรุก
ทําลายปา

พื้นท่ีปาภายในตําบลไร
โคก

๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ หมูบานละ ๑ ครั้ง ปาไมในพื้นท่ีตําบลไรโคกไดรับ
การดูแล ปองกันการบุกรุก
ทําลาย

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในตําบล
ใหมีความสะอาด สวยงาม

รวม
ลําดับท่ี

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๐ รณรงคปองกันไฟปา เพื่อสรางความตระหนักใน

การปองกันไฟปา
พื้นท่ีภายในตําบลไรโคก ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ รณรงคปองกันไฟปา 

ปละ ๑ ครั้ง
1.ปาไมในพื้นท่ีตําบลไรโคก
ไดรับการดูแล ปองกันการเกิด
ไฟปา
2.ประชาชนมีความตระหนัก
ในปญหาไฟปา

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


