
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๑

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย

    ๑.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐานและลดตนทุนการผลิต

เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑ สนับสนุนการดําเนินงานดานสินคา 

OTOP
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสินคา
OTOP

สินคา OTOP ตําบลไรโคก ๖๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ OTOP 
ของหมูบาน ไดรับ
การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน จํานวน ๑
 กลุม (เปนอยางนอย)

สินคา OTOP ตําบลไรโคก ไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินงาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๒ สงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกรรม
ภายในตําบล

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเกษตรกรรมภายใน
ตําบล 

กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ภายในตําบล  

๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพ
เกษตรกรรม ภายใน
ตําบล ไดรับการ
สงเสริม จํานวน 1 
กลุม (เปนอยางนอย)

กลุมอาชีพเกษตรกรรมไดรับการสงเสริม สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๓ สงเสริมกลุมเกษตรอินทรียภายใน
ตําบล

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
เกษตรอินทรียภายในตําบล 

กลุมเกษตรอินทรีย
ภายในตําบล   

๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ กลุมเกษตรอินทรีย 
ภายในตําบล ไดรับ
การสงเสริม จํานวน 1
 กลุม (เปนอยางนอย)

กลุมเกษตรอินทรีย ไดรับการสงเสริม สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๔ สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตวภายใน
ตําบล

เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม
อาชีพเลี้ยงสัตวภายใน
ตําบล 

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว 
ภายในตําบล   

๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ กลุมอาชีพเลี้ยงสัตว 
ภายในตําบล ไดรับ
การสงเสริม จํานวน ๑
 กลุม (เปนอยางนอย)

กลุมอาชีพเลี้ยงสัตวไดรับการสงเสริม สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงคลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและท่ีมา

รวม
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๕ ปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน

หมูที่ ๖
เพื่อปรับปรุงโรงสีขาวชุมชน
หมูที่ ๖

โรงสีขาวชุมชน
หมูที่ ๖

๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.โรงสีขาวชุมชน หมู
ที่ ๖ ไดรับการ
ปรับปรุง จํานวน ๑ 
แหง
๒.ประชาชนในพ้ืนที่ 
รอยละ ๗๐ ไดรับ
ประโยชนจากโรงสี
ขาวชุมชน

๑.โรงสีขาวชุมชนไดรับการปรับปรุง 
๒.ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจาก
โรงสีขาวชุมชน

กองชาง

 (งบ อบต.)  

๖ สนับสนุน/สงเสริมเมล็ดพันธุพืช 
พันธุดีแกเกษตรกร

เพื่อสนับสนุน/สงเสริม
เมล็ดพันธุพืช 
พันธุดีแกเกษตรกร

เกษตรกรตําบลไรโคก ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ เกษตรกรในตําบลไร
โคก ๖ หมูบาน ไดรับ
การสนับสนุน/สงเสริม
เมล็ดพันธุพืช 
พันธุดี รอยละ ๘๐

เกษตรกร ไดรับการสนับสนุน/สงเสริม
เมล็ดพันธุพืชพันธุดี

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๗ สงเสริมการพัฒนามาตรฐานการผลิต
สินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐาน

เกษตรกรตําบลไรโคก ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ เกษตรกรในตําบลไร
โคก ไดรับการสงเสริม
การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตร
ใหไดมาตรฐาน 
จํานวน ๖ หมู รอยละ
 ๗๐

เกษตรกร ไดรับการสงเสริมการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐาน

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๘ สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

เพื่อสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกรตําบลไรโคก ๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๒๐,๐๐๐ เกษตรกรในตําบลไร
โคก ไดรับการสงเสริม
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 
จํานวน ๖ หมูบาน

เกษตรกร ไดรับการสงเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๙ อบรมใหความรูผูประกอบการ

เกี่ยวกับการจําหนายอาหารที่ปลอดภัย
เพื่ออบรมใหความรู
ผูประกอบการเกี่ยวกับการ
จําหนายอาหารที่ปลอดภัย

ผูประกอบการ
ในตําบลไรโคก

๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ผูประกอบการใน
ตําบลไรโคก จํานวน 
๖ หมูบาน ไดรับการ
อบรมใหความรู
เก่ียวกับการจําหนาย
อาหารที่ปลอดภัย 
รอยละ ๘๐

ผูประกอบการ ไดรับการอบรมใหความรู
 เกี่ยวกับการจําหนายอาหารที่ปลอภัย

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๑๐ รณรงคใหผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

เพื่อรณรงคใหผูบริโภคได
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ผูบริโภคในพื้นที่ตําบลไร
โคก

๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ผูบริการโภค จํานวน 
๖ หมูบาน ไดรับการ
รณรงคใหบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 
รอยละ ๘๐

ผูบริโภคในตําบลไรโคก ไดรับการ
รณรงคใหบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๑๑ สนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลไรโคก

เพื่อสนับสนุนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบล
ไรโคก

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบล
ไรโคก

๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชน
ตําบลไรโคกไดรับการ
สนับสนุน จํานวน ๑ 
กลุม (เปนอยางนอย)

กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมศูนยขาวชุมชนตําบลไรโคกไดรับ
การสนับสนุนใหมีความมั่นคงและ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๑๒ สงเสริมการใชสารชีวภัณฑควบคุม
ศัตรูพืช

เพื่อสงเสริมการใชสารชีว
ภัณฑควบคุมศัตรูพืช

เกษตรกรตําบลไรโคก ๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ เกษตรกรตําบลไรโคก
 ทั้ง ๖ หมู ไดรับการ
สงเสริมการใชสารชีว
ภัณฑควบคุมศัตรูพืช 
รอยละ ๗๐

เกษตรกรตําบลไรโคก ไดรับการสงเสริม
การใชสารชีวภัณฑควบคุมศัตรูพืช 
เพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํา
การเกษตร

สํานักงานปลัด

 (งบ อบต.)  

๑๓ กอสรางหลังคาคลุมลานตากขาว
หมูที่ ๑

เพื่อกอสรางหลังคาคลุม
ลานตากขาว หมูที่ ๑

หลังคาคลุมลานตากขาว
 หมูที่ 1
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1.หลังคาคลุมลาน
ตากขาว หมูที่ ๑ 
ไดรับการกอสราง 
จํานวน 1 หลัง
2.ประชาชน รอยละ 
70 ไดรับประโยชน
จากการสรางหลังคา
คลุมลานตากขาว

๑.หลังคาคลุมลานตากขาวไดรับการ
กอสราง
2.ประชาชนไดรับประโยชนจากการ
สรางหลังคาคลุมลานตากขาว

กองชาง

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบรวม(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย ตัวช้ีวัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑ ๒,๕๖๒
๑๔ ตอเติมอาคารโรงปุยชีวภาพ

หมูที่ ๑
เพื่อตอเติมอาคารโรงปุย
ชีวภาพ หมูที่ ๑

ตอเติมอาคารโรงปุย
ชีวภาพ หมูที่ 1
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 1.อาคารโรงปุย
ชีวภาพ หมูที่ ๑ 
ไดรับการตอเติม 
จํานวน 1 หลัง
2.ประชาชน รอยละ 
7๐ ไดรับประโยชน
จากการตอเติมอาคาร
โรงปุย

1.อาคารโรงปุยชีวภาพไดรับการตอเติม 
2.ประชาชนไดรับประโยชนจากการตอ
เติมอาคารโรงปุย

กองชาง

 (งบ อบต.)

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม


