
 
 

คํานํา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ถือเปนหัวใจในการพัฒนาทองถ่ิน กระบวนการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาคมตองเขามามีบทบาทตลอดจนคณะผูดําเนินการ      
จัดทําแผน ตองตระหนักถึง การมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงจําเปน      
ตองเกิดจากพ้ืนฐานและรากฐานของชุมชนและทองถ่ิน ตลอดจนสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และแนวทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
ผังเมืองรวม แผนชุมชน/แผนหมูบาน และสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ท้ังหลายท้ังปวงเหลาน้ี องคการบริหารสวนตําบลไรโคกจึงไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
โดยอาศัยความตองการ ความจําเปน ความเดือดรอน ภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดเปนมุมมองท่ีสอดคลอง
ประสานกับนโยบายของรัฐ และของสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ จวบจนกระท่ังเปน           
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคกข้ึน 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ              
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบาท อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบมีความเปน
อิสระพอสมควร ความสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแก  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนิน        
ในการบริหารดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน        
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยถายโอนภารกิจ      
ในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปน และรายไดท่ีรัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน         
การดําเนินการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ  ดาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกท่ีสําคัญ ท่ีทําใหการบริหาร
เปนรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ จะสงผลให
องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกปญหาไดถูกจุด     
อันเกิดประโยชนแกสวนรวม และทําใหบรรลุตามความมุงหมาย  

 ๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน ท่ีไดกําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ 
และ จุด มุ งหมาย ท่ี จะ ดํ า เ นิ นก าร พัฒนา ในอนาคต  โ ดยแผน ดั งกล า วสอดคล อ ง กั บ                        
แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนา
ทองถ่ิน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง การบูรณาการยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน และแนวทางการ
ดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตร
การพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน/         
แผนหมูบาน และสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกระบวนการกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทาง                   
ในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล         
อยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือใหการดําเนินการ     
ตามขอกําหนดตางๆ บรรลุตามเปาหมาย สามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการ  
ของชุมชนครอบคลุมทุกดาน โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังน้ี 
  ๑. เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๒) สามารถแกไขปญหาและความเดือนรอนของประชาชนได 
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  ๒. เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรใหคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
สนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางตรงประเด็น 
  ๓. เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสามป  
 

๓. ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังน้ี 
  ๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา    
และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม      
กับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐาน     
ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา              
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูล     
นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  ๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  ๔. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ  
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
 โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามข้ันตอน 
ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ประชุมช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําแผน แจงผูเก่ียวของทราบ      
เพ่ือดําเนินการตามปฏิทินการจัดทําและประสาน ตามระยะเวลาและข้ันตอนตอไป 
 ข้ันตอนท่ี ๒ รวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
   ๑) รวบรวมและจัดทําขอมูล ไดแก ขอมูลเบ้ืองตนในดานการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลน้ันแสดงถึงแนวโนมท่ีเปล่ียนแปลงไป แสดงคาเฉล่ีย รอยละและการ
วิเคราะหขอมูล ตลอดจนการใหความเห็นซ่ึงขอมูลท่ีควรจัดทํา ไดแก ขอมูลประชากร อาชีพและรายได 
สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การพาณิชย การลงทุน อุตสาหกรรม และขอมูล
งบประมาณ เปนตน 
   ๒) รวบรวมปญหาสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล ขอมูลสําคัญท่ีจะชวย    
ในการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก และสนองตอบ               
ความตองการของประชาชน สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนได 
 ข้ันตอนท่ี ๓ การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
โดยการประเมินวิเคราะหถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity)    
และภัยอุปสรรค (Treats) หรือขอจํากัด ซ่ึงเปนสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการ
พัฒนาดานตาง  ๆขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชเทคนิค SWOT analysis  
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 ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
   ๑) กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
    วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง สภาพการณท่ีเราปรารถนาใหเกิดข้ึนในอนาคต 
   ๒) กําหนดพันธกิจ 
    พันธกิจ (Mission) หมายถึง แนวทางท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 
   ๓) จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
    จุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา (Goals) หมายถึง การระบุสภาพท่ีตองการใหสําเร็จ 
 ข้ันตอนท่ี ๕ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เปนการช้ีนํา ซ่ึงเปนการ
กําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเลือกท่ีจะปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค         
ท่ีกําหนดไว 
 ข้ันตอนท่ี ๖ นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ไดกําหนดแนวทางการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ดังน้ี 
   ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง
แจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   สวนการติดตามและประเมินผลแผน ดําเนินการดังน้ี 
    ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
   ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
   ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   ๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
   ๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
   โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ   
และกรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
   ๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการทองถ่ิน และประกาศ  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   ๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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 ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน เปนข้ันตอนสุดทาย
ของการจัดทําแผน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาแลวเสนอตอผูบริหาร ผูบริหารอนุมัติ   
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

๔. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๑.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
กําหนดทิศการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพปญหา   
ความตองการของประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน 
 ๒. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 ๓. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของชุมชน                               
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
และมีชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
 ๖. สามารถกํากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก เปนการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม เพ่ือเปนทิศทางในการ
พัฒนาท่ีทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน แตส่ิงเหลาน้ีจะบรรลุ       
ตามเปาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย ในการท่ีจะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ
อยางมีระบบ 
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บทที่ ๒ 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ ที่ตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน ไดรับการจัดต้ังข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   

ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ซ่ึงอยู ในการกํากับดูแลของนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด               

และกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจอํานาจ

หนาท่ีภายใตระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและมติ ครม. ท่ีเก่ียวของโดยมี นายสมิง คงประเสริฐ        

เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก           

๑.๒ เนื้อท่ี 
ตําบลไรโคกมีเน้ือท่ีรวมท้ังตําบลประมาณ  ๒๖.๑๕  ตารางกิโลเมตร  
 

๑.๓ ภูมิประเทศ 
ตําบลไรโคกเปนตําบลหน่ึงใน ๑๕ ตําบล ของอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี           

มีระยะทางเฉล่ียจากท่ีวาการอําเภอบานลาดประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร เสนทางคมนาคมสายหลักท่ีใช   
ในการติดตอกับท่ีวาการอําเภอบานลาดและหมูบานใกลเคียงคือ ถนนสายบานลาด – โพธ์ิลอย          
ตําบลไรโคกมีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
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ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหวยทาชาง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันออก ติดตอเทศบาลตําบลหัวสะพาน อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต  ติดตําบลบานทาน อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลทาตะครอ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  

๑.๔ จํานวนหมูบาน 
ตําบลไรโคก  แบงการปกครองออกเปน ๖ หมูบาน ดังน้ี 

  หมูท่ี ๑ บานไรโคก   
หมูท่ี  ๒ บานกวย 

  หมูท่ี  ๓ บานนานํ้าพุ/บานปามะคา   
หมูท่ี  ๔ บานแหลมทอง 

  หมูท่ี  ๕ บานไรสนาม   
หมูท่ี ๖ บานนากระแสน 

 

๑.๕ ประชากร และจํานวนครัวเรือน 
 

หมู หมูบาน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
๑ บานไรโคก ๒๕๕ ๒๖๗ ๕๒๒ 
๒ บานกวย ๑๙๒ ๑๙๑ ๓๘๓ 
๓ บานปามะคา/นานํ้าพุ ๓๔๔ ๓๗๗ ๗๒๑ 
๔ บานแหลมทอง ๒๖๑ ๓๑๔ ๕๗๕ 
๕ บานไรสนาม ๔๓๒ ๔๓๗ ๘๖๙ 
๖ บานนากระแสน ๑๑๒ ๑๒๘ ๒๔๐ 

รวม ๑,๕๙๖ ๑,๗๑๔ ๓,๓๑๐ 
 
ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศและชวงอาย ุ

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
๐๐-๐๔ ๑๐๔ ๙๒ ๑๙๖ ๕๓.๐๖ ๔๖.๙๔ 
๐๕-๐๙ ๑๐๓ ๑๐๒ ๒๐๕ ๕๐.๒๔ ๔๙.๗๖ 
๑๐-๑๔ ๑๑๕ ๘๕ ๒๐๐ ๕๗.๕ ๔๒.๕๐ 
๑๕-๑๙ ๙๓ ๑๑๕ ๒๐๘ ๔๔.๗๑ ๕๕.๒๙ 
๒๐-๒๔ ๑๐๗ ๑๐๖ ๒๑๓ ๕๐.๒๓ ๔๙.๗๗ 
๒๕-๒๙ ๑๓๖ ๑๔๑ ๒๗๗ ๔๙.๑๐ ๕๐.๙๐ 
๓๐-๓๔ ๑๖๔ ๑๖๘ ๓๓๒ ๔๙.๔๐ ๕๐.๖๐ 
๓๕-๓๙ ๑๕๒ ๑๕๘ ๓๑๐ ๔๙.๐๓ ๕๐.๙๗ 
๔๐-๔๔ ๑๑๓ ๑๔๑ ๒๕๔ ๔๔.๔๙ ๕๕.๕๑ 
๔๕-๔๙ ๑๑๔ ๑๒๒ ๒๓๖ ๔๘.๓๑ ๕๑.๖๙ 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศและชวงอายุ (ตอ) 
กลุมอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 
๕๐-๕๔ ๑๐๒ ๑๑๕ ๒๑๗ ๔๗.๐๐ ๕๓.๐๐ 
๕๕-๕๙ ๗๒ ๗๗ ๑๔๙ ๔๘.๓๒ ๕๑.๖๘ 
๖๐-๖๔ ๖๓ ๗๘ ๑๔๑ ๔๔.๖๘ ๕๕.๓๒ 
๖๕-๖๙ ๕๔ ๖๗ ๑๒๑ ๔๔.๖๓ ๕๕.๓๗ 
๗๐-๗๔ ๔๕ ๕๓ ๙๘ ๔๕.๙๒ ๕๔.๐๘ 
๗๕-๗๙ ๓๐ ๔๓ ๗๓ ๔๑.๑๐ ๕๘.๙๐ 
๘๐+ ๒๖ ๕๐ ๗๖ ๓๔.๒๑ ๖๕.๗๙ 
รวม ๑,๕๙๖ ๑,๗๑๔ ๓,๓๑๐   

 
๑.๖ สภาพเศรษฐกิจ 

  อาชีพ ประชากรในตําบลไรโคกสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ประมาณรอยละ ๘๕    

โดยการปลูกพืช ไดแก ขาว พืชผักตาง ๆ ควบคูไปกับการคาขาย  รับจาง เล้ียงสัตว และข้ึนตาล        

ทํานํ้าตาล  

๑.๗  หนวยธุรกิจใน อบต. 

ปมนํ้ามัน            ๑   แหง 
     โรงสีขาว      ๗   แหง    
 

๑.๘  สภาพทางสังคม 
การศึกษา  
การจัดการศึกษาในตําบลไรโคก มีท้ังการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ

เก่ียวกับการจัดการศึกษา ๒ หนวยงาน  คือ สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ                         
จัดการศึกษาของรัฐในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ในโครงการการขยายโอกาส            
ทางการศึกษา  

 

โรงเรียนประถมศึกษา    
มีจํานวน  ๒  แหง  เปนโรงเรียนประชาบาล  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  

ประกอบดวยโรงเรียนบานไรโคก  และโรงเรียนบานแหลมทอง 
 

ศูนยเด็กเล็ก   
มีจํานวน  ๑  ศูนย  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานนานํ้าพุ ตําบลไรโคก 
 

ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   
มีจํานวน  ๑๓  แหง   
 

๑.๙  สถาบันและองคกรทางศาสนา       
วัด มีจํานวน  ๑  แหง   ไดแก   วัดหัวนา 
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๑.๑๐  สาธารณสุข   
มีสถานีอนามัย ๑  แหง  ไดแก   สถานีอนามัยตําบลไรโคก  อัตราการมีและการใชสวมราด 

รอยละ ๑๐๐ 

๑.๑๑  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตําบลไรโคกมีสถานีตํารวจภูธรบานลาด จะเปนพ้ืนท่ีรับผิดชอบแตอยูหางจากเขตตําบลไรโคก 

๑๗ กิโลเมตร นอกจากน้ียังมีตํารวจชุมชนตําบลไรโคก/ศูนยอปพร.อบต.ไรโคก รับผิดชอบตําบลไรโคก 

๑.๑๒  การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคมตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี อยูหางจากอําเภอเมืองเพชรบุรี

ประมาณ ๒๑ กิโลเมตรและอยูหางจากตัวอําเภอบานลาดประมาณ ๑๗ กิโลเมตร การคมนาคม               
จากตัวอําเภอบานลาดสูตําบลไรโคกใชถนนสาย รพช ๒๐๐๑ (ไรโคก-โพธ์ิลอย) ซ่ึงเปนถนนสายหลัก     
ใชสัญจรไปมาระหวางอําเภอและตําบลใกลเคียงและถนนท่ีใชติดตอระหวางหมูบาน จะเปนถนน
คอนกรีต ถนนลูกรังและถนนดินบางสวน  

  

๑.๑๓  การไฟฟา   
พ้ืนท่ีตําบลไรโคกไดรับการบริการดานไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค  อําเภอบานลาด   

จังหวัดเพชรบุรี 
 

๑.๑๔  แหลงน้ําธรรมชาติ 
ลําหวย  ๓ แหง   
ลํานํ้า   ๓ แหง 
  

๑.๑๕  แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น    
ฝาย    ๑ แหง  
บอนํ้าต้ืน  ๑๗ แหง 
บอนํ้าบาดาล (โยก)  ๘ แหง 
บอประปา   ๗ แหง 
 

๑.๑๖  ประวัติศาสตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
วัดหัวนา  ต้ังอยูหมู  ๕  ตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

๑.๑๗  สภาพการเมืองและการบริหาร 
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก   ประกอบดวย 
๑. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก   จํานวน ๔ คน ประกอบดวย 

นายสมิง    คงประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายหยุด  พูลพิพัฒน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นายธัญญรัตน  ร่ืนเริง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
นางอัจฉรา  เพ่ิมทรัพย เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 



-๙- 
 

๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  จํานวน ๑๒ คน ประกอบดวย 
นายธีรวุฒิ  มีนาท  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายประเทือง    แจงเรือง  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นางณัฐฐิญา  แปนไทย เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายบุญเชิด  ฉลาดเลิศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นางสุภา   จันทรแกว สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายเฉลิม  คําแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายเฉลิม  แยกรัง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายสมหมาย  เพชรพิทักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายชูชัย   ทองดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายสมบูรณ  ทิมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายทองหลอ  ขาวสนิท สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายบังอรณ  หนูทิพย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นางวรรณา  เกตุแกว  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

๓.  พนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จํานวน ๒๖ คน ประกอบดวย 
นางณัฐฐิญา    แปนไทย ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นางสาวรมิดา  เชิดชํานาญ ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง 
นายอรุณ  เฟองฟู  ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา 
วาท่ีรอยตรีภาคภูมิ เอ่ียมเพชร ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
นางชุติกาญจน  ดังสทาน  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
นางพชรธรณ  รุงเรือง  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
นายรัตนะ  พรายแกว ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 
นางสาวเกศิณี  ฉัตรทัณต ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 
นางสาวรัตมณี  อูทอง  ตําแหนงบุคลากร 
นางอรนุช  อุดมสุด  ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได 
นางสาวรําพึง  คงประเสริฐ ตําแหนงครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
นายสมบัติ  ช้ันเจา ตําแหนงพนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (ลูกจางประจํา) 
นางสอน   ขาวสนิท ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(พนักงานจาง) 
นางภควดี  นกนวม  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล(พนักงานจาง) 
นางสาวบุญเชิญ  ดีเดน ตําแหนงผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย(พนักงานจาง) 
นางสาวเอ้ืองพร  ทิมทอง  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได(พนักงานจาง) 
นางอุษณิษา  เทศธรรม ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ(พนักงานจาง) 
นางเพ็ญวิภา  มิตรมาก  ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ(พนักงานจาง) 
นายเฉลิม  ขาวสนิท ตําแหนงพนักงานขับรถยนต(พนักงานจาง) 
นายธนพล  ธุรกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกนํ้า(พนักงานจาง) 
นายสมชาย  แสนสบาย ตําแหนงพนักงานผลิตนํ้าประปา(พนักงานจาง) 
นางจันทร  เจิมจันทร ตําแหนงพนักงานจดมาตรวัดนํ้า(พนักงานจาง) 
 
 



-๑๐- 

นายศิริชัย  มีนาจ  ตําแหนงคนงานท่ัวไป(พนักงานจาง) 
นายสังวาล  มีนาท  ตําแหนงนักการภารโรง(พนักงานจาง) 
นางวริศรา  มุงดี  ตําแหนงคนงานท่ัวไป(พนักงานจาง) 
นางณัฐมล  ทับนาค  ตําแหนงคนงานท่ัวไป(พนักงานจาง) 

๑.๑๘ ขอมูลดานสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลไร โคก ได ดําเนินการสํารวจขอมูลปญหาความตองการ              

ของประชาชน ท้ังในเชิงปริมาณ ใชวิธีการสํารวจโดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และขอมูล           
เชิงคุณภาพจากการประชุมประชาคมหมูบาน พบปญหาและความตองการ  ดังน้ี 

๑. ปญหาขยะ               
- ตองการใหมีถังขยะประจําบาน, รถจัดเก็บขยะ, ท่ีกําจัดขยะชุมชน 

 ๒. ไฟฟาสาธารณะ 
-  ตองการใหมีการซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุดและติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติม 
-  ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 ๓.  การขุดลอกคูคลอง 
-  ตองการใหมีการขุดลอกคูคลองและลอกรางระบายนํ้าสายท่ีต้ืนเขิน  ตลอดจนมีการ        

ดาดคอนกรีตคลอง 
 ๔. การทําถนนและซอมแซมถนน 

-  ตองการใหมีการปรับปรุงถนนสายท่ีชํารุด ใหมีสภาพใชงานไดดี ลาดยางแอสฟนสติก      
หรือเทคอนกรีต ขยายไหลทาง พรอมทํารางระบายนํ้าเพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง 

๕. สนามเด็กเลน  สถานท่ีออกกําลังกาย 
     - ตองการใหมีสนามเด็กเลน  สถานท่ีออกกําลังกายของชุมชน  และสถานท่ีพักผอน 

๖. ปญหาสาธารณสุข 
    - ตองการใหมีการฉีดพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออกและใสทรายอะเบทใหบอยคร้ังข้ึน 
๗. ปญหาอ่ืน  ๆ 

 - ปญหายาเสพติด 
 - การปลูกตนไมภายในชุมชน 
 - ซอมแซมท่ีพักอาศัย 
 - การตรวจสุขภาพ 
 - สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 
 - สงเสริมการรวมกลุมสหกรณ 
 - สงเคราะหผูดอยโอกาส 
 - สงเสริมการทองเท่ียว การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 
การวิเคราะหศักยภาพทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน เพ่ือประเมินสถานการณ 
การพัฒนา โดยใชหลัก (SWOT Analysis) วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค               
เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหศักยภาพ ดังน้ี 

๑. จุดแข็ง 
        จุดแข็ง ( Strength = S) 
 ๑. บุคลากรมีศักยภาพและความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
 ๒. มีความพรอมในการวางแผนและประสานกับผูนําและหนวยงานตาง  ๆท่ีเก่ียวของ   
     อยางตอเน่ือง 
 ๓. ไดรับความรวมมือจากผูนํา และประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มกําลัง 
 ๔. นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีมีความจริงใจในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม     
     ในการดําเนินงานขององคกรทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
 ๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ 
 ๖. มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรของทองถ่ินท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาอาชีพเกษตร 
 ๗. ผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการบริหารงาน มีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน และยอมรับฟง 
     ความคิดเห็นของบุคลากร  
 ๒. จุดออน 
 จุดออน  (Weak = W) 
 ๑. บุคลากรมีจํานวนนอยกวาปริมาณงานและภารกิจท่ีตองรับผิดชอบ   

 ๒. ขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เงินอุดหนุนจากรัฐ             
     ไมแนนอน และไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและภารกิจหนาท่ี 
     ท่ีตองรับผิดชอบตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

 ๓. มีขอจํากัดดานระเบียบกฎหมายในการดําเนินภายใตอํานาจหนาท่ีของ อบต.ทําใหการ 
     ดําเนินงานไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มท่ี เพ่ือใหเปนไปตามความตองการ 
     ประชาชน 
 ๓. โอกาส 
 โอกาส  (Opportunity = O) 
 ๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของทําการประเมินมุงเนนการ 
     นําหลักการบริหารจัดการท่ีดีมาเปนเกณฑในการประเมิน 
 ๒. การบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนทําใหสามารถดําเนินการแกไข 
     ปญหาใหกับประชาชนในทองถ่ิน  
 ๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถ่ิน, การเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล  
     จะชวยใหการพัฒนาสําเร็จตามเปาหมาย 
 ๔. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     สนับสนุนตอการพัฒนาในแงของงบประมาณการดําเนินงาน 
 
 
 
 



-๑๒- 
 
 ๓.๔ อุปสรรค 
 อุปสรรค  (Threat = T) 
 ๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบขอมูลท่ีทันสมัย 
 ๒. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุ 
     เปาหมาย 
 ๓. นโยบายของหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  ไดแก การไฟฟาฯ   
     การประปา ฯลฯ  ยังไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีทําใหตอง 
  ใชงบประมาณทองถ่ินเปนจํานวนมากในการพัฒนาระบบ 
 ๔. การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอวิถีชีวิต         
  ของประชาชนในทองถ่ิน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลาท่ีผานมา        
โดยดําเนินการดังตอไปน้ี 
๑. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
-  สนับสนุนงบประมาณใหกลุมอาชีพท่ีมีอยูเดิม ใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน เชน 
   กลุมเล้ียงสัตว กลุมทําตาลโตนด และสงเสริมกลุมอาชีพใหม  ๆ
-  สงเสริมกลุมออมทรัพย และสถาบันการเงินในตําบล 
๒. การดําเนินงานดานสังคม 
-  การจัดแขงขันกีฬาเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
-  จัดเวทีประชาคมหมูบาน และตําบล 
-  จัดสรรเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และเด็กดอยโอกาส 
-  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ 
-  สงเสริมกิจกรรมตอตานยาเสพติดโดยใชกิจกรรมดนตรีสากล 
๓. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
-  ปรับปรุงซอมแซมถนนใหไดมาตรฐาน  
-  ประสานของบสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ อบต. 
-  พัฒนาระบบประปา 
-  ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟา 
-  พัฒนาระบบชลประทาน  
๔. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 
-  ขุดคลองคูสงนํ้าเพ่ือใชประโยชนดานการเกษตร 
-  ปรับปรุงคูคลองท่ีมีอยูเดิมใหใชงานไดดีข้ึน 
๕. การดําเนินการดานสาธารณสุข 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบา 
-  สงเสริมการเลนกีฬา และจัดแขงขันกีฬาเยาวชน 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจางผูสอนเตนแอโรบิค 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคเอดส 
-  สนับสนุนชมรมสรางเสริมสุขภาพ 
-  สนับสนุนการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูปวยติดเตียง 
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๖. การดําเนินงานดานการเมอืง การบริหาร 
-  ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานของ อบต. แกประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม   
    อบต.พบประชาชน, อบต.สัญจร, เย่ียมเยียนยามเย็นและจัด อบต. เคล่ือนท่ี 
-  อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล และสมาชิก อบต. ในเร่ืองการบริหารงานของ  อบต. 
-  ใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ  ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 
-  จัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือใชในกิจการของ อบต. 
-  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น เร่ืองรองเรียน รองทุกขของประชาชน 
-  ประชาสัมพันธทางหอกระจายขาว, e-mail, website และ facebook  
๗. การดําเนินงานดานการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-  จัดใหมีการทําบุญในพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ 
-  สงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรม โดยการรวมทํากิจกรรมดานประเพณีศาสนา  
   เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง และภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมวันผูสูงอายุในชวงวันสงกรานต 
-  สงเสริมกิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กดานรางกาย อารมณ  
   สังคมและสติปญญา 
๘. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-  รณรงคการรักษาความสะอาดภายในชุนชนในชวงวันสําคัญตางๆ 
-  พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนทุก  ๆเดือน 
-  สงเสริมการพัฒนาส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน 
-  สงเสริมการปลูกตนไมในโครงการวันสําคัญตางๆ 
๙. การดําเนินงานดานอื่น ๆ 
- ติดต้ังถังดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิงในท่ีสาธารณะ 
- จัดอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรียน 
- สงเสริมหนวยแพทยฉุกเฉิน 
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โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
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ขอมูลสถานการคลังขององคการบรหิารสวนตําบลไรโคก 

ก. ขอมูลรายรับ 

รายไดจริง 
ประจําปงบประมาณ ประมาณการ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
๑. รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง    ๑๗๕,๐๐๐.๐๐ ๔๔๓,๑๕๙.๔๙ ๘๒๐,๘๑๐.๘๒ ๑,๓๗๙,๒๔๐.๐๐ 

๒. รายไดท่ีสวนราชการตาง  ๆจัดเก็บให ๖,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๘๕,๓๙๖.๔๒ ๑๒,๓๙๔,๗๘๒.๗๓ ๑๒,๐๒๐,๗๖๐.๐๐ 

๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๖๑,๑๖๕.๐๐ ๔,๒๘๔,๘๐๘.๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

                 รวมรายไดท้ังส้ิน ๑๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๘๘๙,๗๒๐.๙๑ ๑๗,๕๐๐,๔๐๑.๕๕ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   ข.  ขอมูลรายจาย 

รายจายจริง 
ประจําปงบประมาณ ประมาณการ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑. งบกลาง ๒,๑๕๗,๐๖๐.๐๐ ๔๙๕,๗๔๗.๐๐ ๔๖๒,๐๒๖.๐๐ ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ 

๒. งบบุคลากร ๒,๙๘๙,๘๐๐.๐๐ ๓,๕๕๑,๕๘๑.๐๐ ๔,๕๖๖,๖๔๘.๐๐ ๕,๙๓๕,๙๒๐.๐๐ 

๓. งบดําเนินการ ๓,๑๑๑,๔๐๐.๐๐ ๔,๓๕๘,๐๑๘.๖๒ ๕,๓๕๖,๗๑๗.๘๑ ๕,๖๘๙,๑๘๐.๐๐ 

๔. งบรายจายอ่ืน ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ 

๕. งบลงทุน ๒,๓๗๒,๗๔๐.๐๐ ๓,๒๓๗,๖๗๐.๒๙ ๕,๑๒๙,๑๑๙.๘๕ ๔,๗๓๔,๙๐๐.๐๐ 

๖. งบเงินอุดหนุน ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ ๓๘๑,๘๐๐.๐๐ ๖๒๓,๖๐๐.๐๐ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจายท้ังส้ิน ๑๑,๔๔๖,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๓๙,๘๖๑.๙๑ ๑๖,๑๕๖,๑๑๑.๖๖ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

  

แผนผังแสดงสถานการคลังขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

“สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู  
การทองเท่ียวช้ันนําของจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN” 
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บทที่ ๓ 
 

แผนยุทธศาสตร 

๑.   หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ๑.๑ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
  ยุทธศาสตรประเทศจัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกัน          
ในปงบประมาณ ๒๕๕๖ และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณป ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปล่ียน
ความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานรวมกันในรอบปผานมา ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการรวมยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคมอาเซียน         
ป ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 วิสัยทัศน  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค
และเปนธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร  :  ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพ่ือความ
สมดุล และการพัฒนาอยางย่ังยืน” 
 วัตถุประสงค  :  ๑. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม 
   ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน) 
   ๓. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส) 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  :  ๑. การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม 
    ๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม 
    ๓. การลดรายจาย 
    ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุด
พนจากประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ 
แนวทางการดําเนินการ 
   ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ 
   ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) 
ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ 
   ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(Internal Process) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
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 ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพน 
    จากประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
    ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑.ดานเกษตร ๑.๑ แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร 

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 
๒.ดานอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

๒.๒ กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio – Plastic, etc) 
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล 
๒.๔ การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 

๓.การทองเท่ียวและบริการ ๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว 
๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได ๒ ลานลานบาท
ตอป 
๓.๓ ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

๔.โครงสรางพ้ืนฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔.๒ การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT 
๔.๓ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 
๕.๒ การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
๕.๓ การเช่ือมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.การเช่ือมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

๖.๑ การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ และ
การลงทุนเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
๖.๒ แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
๖.๓ ขับเคล่ือนการเช่ือมโยงนิคมอุตหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
๖.๔ เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

๗.การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด) 
๗.๒ การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand 

๘.การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคล่ือนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ ๑ ของ GDP 
๘.๒ Talent Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T 
๘.๓ การใชประโยชน Regional Science Parks 
๘.๔ การขับเคล่ือนขอริเร่ิมกระบ่ีตามกรอบความรวมมืออาเซียน 

๙.การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

 
 



-๑๘- 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๙.การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
เพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

๙.๔ การพัฒนาเมืองทองเท่ียว 
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
๙.๘ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน 
๙.๘ ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)  
     ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๐.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัย
เรียน และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ต) 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๑.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓ สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๒.การจัดสวัสดิการสังคม
และการดูแลผูสูงอายุ เด็ก  
สตรี และผูดอยโอกาส 

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทา
เทียมคุณภาพชีวิต 
๑๒.๒ กองทุนสตรี 

๑๓.การสรางโอกาสและ
รายไดแกวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 
(SMEs) และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑๓.๑ กองทุนต้ังตัวได 
๑๓.๒ กองทุนหมูบาน 
๑๓.๓ โครงการ SML  
๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินคาเกษตร 

๑๔.แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความ
ตองการ และพัฒนาทักษะผูประกอบการ 
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตางดาว 
๑๔.๓ การพัฒนาระบบการคุม                       

๑๕.ระบบยุติธรรมเพ่ือลด
ความเหล่ือมลํ้า 

๑๕.๑ การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.การตอตานการ
คอรรัปช่ัน สรางธรรมา 
ภิบาล 

๑๖.๑ การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗.การสรางองคความรู
เร่ืองอาเซียน 

๑๗.๑ ภาคประชาชน 
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 

 
 



-๑๙- 
 
 ยทุธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)  
     ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๘.การพัฒนาเมือง ๑๘.๑ พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แหง เพ่ือความ

ม่ันคง 
๑๙.การลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (GHG) 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code) 
๑๙.๓ สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

๒๐.นโยบายการคลัง 
เพ่ือส่ิงแวดลอม 

๒๐.๑ ระบบภาษีส่ิงแวดลอม 
๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

๒๑.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการนํ้า 

๒๑.๑ การปลูกปา 
๒๑.๒ การลงทุนดานการบริหารจัดการนํ้า 
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอาเซียน 

๒๒.การเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and 
adaptation) 
๒๒.๒ การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
    ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๒๓.กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม 
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศ 

๒๔.การปรับโครงสราง
ระบบราชการ 

๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ภาครัฐ ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ 
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
๒๔.๒ ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ัน 
๒๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E – Service 

๒๕.การพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ 

๒๕.๑ บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน และ
เตรียมพรอมสําหรับอนาคต 
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

๒๖.การปรับโครงสรางภาษี ๒๖.๑ ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

๒๗.การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

 



-๒๐- 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๒๘.การพัฒนาสินทรัพย
ราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

๒๘.๑ สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

๒๙.การแกไขปญหาความ
ม่ันคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต และเสริมสรางความ
ม่ันคงในอาเซียน 

๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนา    
ในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความม่ันคง
แหงชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
๒๙.๒ การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 
 ๑.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที ่
  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
  ๑. แนวคิดและหลักการ 
   ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล 
เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคูกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม 
ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  
และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
   ๑.๒ หลักการ มุงสรางความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 
    ๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
    ๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี 
  ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
   ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอก      
เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาว
ใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังน้ันจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ี 
   ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ
ทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 
 
 



-๒๑- 
 
    ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร        
แนวสะพานเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน 
แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
    ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South 
Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล 
แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
   ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวาง
ประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน 
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางนํ้า 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
   ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ ใหย่ังยืน ไดแก พัฒนาแหลงนํ้าใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดลอมเมืองและแหลง
อุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
   ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิม          
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม สงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 
พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
    ๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล     
เพ่ือพรอมรับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
เชน สงเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสราง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
    ๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุล   
ตอระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล ปองกันปญหาส่ิงแวดลอม ฟนฟูคุณภาพนํ้าแมนํ้าเจาพระยา สงเสริมการมีสวนรวมของภาคี
การพัฒนาอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจ         
กับประเทศเพ่ือนบานท้ังแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเปนประตูการคาเช่ือมโยง
ประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
    ๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือใหมี
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ  
ความตองการของชุมชน 



-๒๒- 
 
   ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
    ๑) ก ลุ ม จังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประ กอบด วย นนทบุ รี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เนนการพัฒนาเปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรมสะอาด สงเสริมการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักร สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ สรางมูลคาเพ่ิมของหวงโซการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม และพัฒนา 
อนุรักษแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเปนแหลงทองเท่ียวทางมรดกโลก 
    ๒) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงห บุรี         
และอางทอง เนนการรักษาความม่ันคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรท่ีสําคัญ              
การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑหลักในพ้ืนท่ี สงเสริมการใชประโยชนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม พัฒนาการผลิตอาหารสงออกประเภทธัญพืช พืชไร และปศุสัตว พัฒนาแหลงทองเท่ียว  
เชิงอนุรักษและผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน และพัฒนาเสนทางขนสงตลอดลํานํ้า 
    ๓) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๑ ประกอบดวย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี เนนพัฒนาการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบการผลิตท่ีปลอดภัย
ตอส่ิงแวดลอม จัดต้ังศูนยเครือขายการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา สงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ และสงเสริมการจัดต้ังศูนยอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
    ๔) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม ๒ ประกอบดวย เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาครและสมุทรสงคราม เนนสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดต้ังศูนยประมงครบวงจร            
และอุตสาหกรรมตอเน่ือง สงเสริมงานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตวนํ้า 
สนับสนุนการขยายการกอสรางทาเรือนํ้าลึกท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ และพัฒนาเครือขายการทองเท่ียว 
เช่ือมโยงสหภาพพมาและฝงอาวไทยตะวันออก-ตะวันตก 
    ๕) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรีและสระแกว เนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงข้ึน การปองกันการขยายตัวของ
พ้ืนท่ีชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ดานความปลอดภัยของสินคาเกษตร ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล              
ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม สงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังการออกแบบ
นวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส ใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
    ๖) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี 
มุงเนนการเรงแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าจากภาวะฝนแลงใหเพียงพอตอการอุปโภค และ
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี-ระยอง บริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และระบบการ
กระจายสินคาและการตลาด สงเสริมการประมงแบบเพาะเล้ียงชายฝงในจังหวัดจันทบุรีและตราด   
พรอมฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จัดระเบียบแหลง
ทองเท่ียว สนับสนุนการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน เรงรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการ
คมนาคมขนสงใหสมบูรณย่ิงข้ึน และพัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 
   ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)  
    ๑) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหเปนศูนยกลางการประมงและอุตสาหกรรม
ตอเน่ือง 
    ๒) โครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ๓) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 
    ๔) โครงการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือสนองตอภาคการผลิตและบริการ 

  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
  จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ     
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ประกอบกับการพิจารณาจากความตองการของภาคประชาชน
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกกลุมจังหวัด (SWOT) จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุม
จังหวัด ไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรต้ังแตยุทธศาสตรระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับภาค สามารถจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ไดดังน้ี 

  วิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ 
  “ฐานเพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหารและการทองเท่ียว” 

  ๑. ความทาทายท่ีสําคัญของกลุมจังหวัด 
   ๑) ผลผลิตสัตวนํ้ามีจํานวนลดลง จึงตองมีการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและสรางแหลงท่ีอยู
อาศัยของสัตวนํ้า 
   ๒) การสรางมูลคาเพ่ิมในการผลิตดานการเกษตร 
   ๓) ความเช่ือมโยงของการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจยังไมครอบคลุม 
   ๔) พ้ืนท่ีชายฝงทะเลถูกกัดเซาะเฉล่ียปละ ๕ เมตร จึงตองดําเนินการปองกันและแกไข
อยางเรงดวน 

  ๒. พันธกิจ 
   ๑) สรางและฟนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตวนํ้า เพ่ือเปนฐานในการลงทุนทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการทองเท่ียว 
   ๒) เพ่ิมผลผลิตดานการเกษตร และสงเสริมการทองเท่ียว 
   ๓) สรางระบบเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และการคาชายแดน 
   ๔) ลดความรุนแรงปญหาการกัดเซาะชายฝง 

  เปาประสงครวม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  เปาประสงค 
  ๑) ทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน 
  ๒) สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
  ๓) รายไดจากการทองเท่ียว สินคา และบริการเพ่ิมข้ึน 
  ๔) แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีความเช่ือมเปนระบบ 
  ๕) การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางเหมาะสม 
 



-๒๔- 
 
  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จหลัก (Key Performance Indicators : KPI) ท่ีตอบสนองตอประเด็น          
ความตองการ 
  ๑) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP 
  ๒) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉล่ียตอหัว 
  ๓) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว 
  ๔) รอยละของอัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียว 
  ๕) รอยละของแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 
  ๖) รอยละท่ีลดลงของพ้ืนท่ีการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

เปาประสงครวม 
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย 

รวม ๔ ป 
คาเปาหมาย 
ป พ.ศ.๒๕๕๗ 

คาเปาหมายรายป 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ทรัพยากรสัตวนํ้า
เพ่ิมข้ึนและสินคา
เกษตรมีคุณภาพ
ปลอดภัยได
มาตรฐาน 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของ GPCP 

รอยละ ๑ รอยละ ๒ รอยละ ๓ รอยละ ๔ รอยละ ๕ 

รอยละของแปลง/
ฟารมท่ีไดรับ
ใบรับรอง
มาตรฐาน GAP 

รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

รายไดจากการ
ทองเท่ียว สินคา 
บริการเพ่ิมข้ึนและ
แหลงทองเท่ียว/
พ้ืนท่ี เศรษฐกิจมี
ความเช่ือมโยงเปน
ระบบ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของรายไดจากการ
ทองเท่ียว 

รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

รอยละของอัตรา
การขยายตัว
รายไดทองเท่ียว 

รอยละ ๓ รอยละ ๓ รอยละ ๓ รอยละ ๓ รอยละ ๓ 

รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของมูลคา
ผลิตภัณฑกลุม
จังหวัดเฉล่ียตอหัว 

รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

การกัดเซาะชายฝง
ทะเลไดรับการ
แกไขอยาง
เหมาะสม 

รอยละท่ีลดลงของ
พ้ืนท่ีการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล 

รอยละ ๒ รอยละ ๓ รอยละ ๔ รอยละ ๕ รอยละ ๖ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะประกอบดวย 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
   กลยุทธท่ี ๑.๑ บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าใหคงความอุดมสมบูรณ 
   กลยุทธท่ี ๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินคาดานการเกษตร 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางความเช่ือมโยงของการทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   กลยุทธท่ี ๒.๑ เพ่ิมศักยภาพทางการคา การทองเท่ียวและเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   กลยุทธท่ี ๒.๒ สรางความสัมพันธทางการคา การลงทุน และการทองเท่ียว กับประเทศ
เพ่ือนบาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   กลยุทธท่ี ๓.๑ ปองกันการกัดเซาะชายฝง 
   กลยุทธท่ี ๓.๒ บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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สรุปโครงสรางยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

“ฐานเพ่ือการลงทุน 

ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
อาหารและการทองเท่ียว 

พันธกิจ 

๑.สรางและฟนฟูทุนธรรมชาติและ
ทรัพยากรสัตวนํ้า เพ่ือเปนฐานใน
การลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและการทองเท่ียว 

๒.สรางระบบเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียว พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ
การคาชายแดน 

๓.ลดความรุนแรงปญหา 

การกัดเซาะชายฝง 

๑.การสรางตนทุนทางทรัพยากร
เพ่ือการลงทุน 

๒.สรางความเช่ือมโยงของการ
ทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

๓.การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 

๑.ทรัพยากรสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน 

๒.สินคาเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย

และไดมาตรฐาน 

๓.รายไดจากการทองเท่ียว สินคา 

และบริการเพ่ิมข้ึน 

๔.แหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
มีความเช่ือมโยงเปนระบบ 

๕.การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการ
แกไขอยางเหมาะสม 

๑.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPCP 

๒.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉล่ียตอหัว 

๓.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว  
๔.รอยละของอัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียว 

๕.รอยละของแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 

๖.รอยละท่ีลดลงของพ้ืนท่ีการกัดเซาะชายฝงทะเล 

๑.๑ บริหารจัดการและฟนฟูทรัพยากรสัตว
นํ้าใหคงความอุดมสมบูรณ 
๑.๒ พัฒนาระบบการผลิตและการจัดสินคา
ดานการเกษตร 

๒.๑ เพ่ิมศักยภาพทางการคา การทองเท่ียว
และเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

๒.๒ สรางความสัมพันธทางการคา การลงทุน 
และการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน 

๓.๑ ปองกันการกัดเซาะชายฝง 

๓.๒ บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
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 ตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ 
 จากการประชุมทุกภาคสวน เพ่ือทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.
๒๕๖๑) ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ เม่ือวันท่ี ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมธารา
มันตรา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ท่ีประชุมมีมติยืนยันตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)      
ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ท่ีกําหนดไวเดิม ๒ ประการ คือ 
 ๑. ฐานการผลิตอาหารสูครัวโลก 
 ๒. แหลงทองเท่ียวทางทะเลนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน : ฐานเพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหารและการทองเที่ยว 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

* พัฒนาการแปรรูป 
   ผลิตภัณฑจากเกลือ 
* อุตสาหกรรมเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 

* การคาชายแดน 

Hub of seafood 
(ประมงและอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองจากประมง) 

* อนุรักษ 
และพัฒนา 
ระบบนิเวศ ๓ นํ้า 

รักษาฐานรายไดเดิม 
สรางฐานรายไดใหม 

* ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
* เกษตร/ 
ประมงแปรรูป 

กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒  
แหลงทองเที่ยวทางทะเลนานาชาติ 

ฐานการผลิตอาหารสูครัวโลก 

* ทองเท่ียว 
ทะเล/เชิงนิเวศน 
* เกษตร/เกษตรแปรรูป 
* ประมงทะเลและชายฝง 

* ทองเที่ยว 
ทะเล/เชิงนิเวศน 
* เกษตร 
* ประมงชายฝง 

* เกษตร/ 
ประมงแปรรูป 
* ทองเท่ียว 
     เชิงนิเวศน 
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 ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี 
 จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัด
เพชรบุรี ประกอบกับการพิจารณาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของจังหวัด (SWOT)           
จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในจังหวัด ไดแก ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ 
โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรต้ังแตยุทธศาสตร
ระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับภาค และทิศทางการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด สามารถจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี ไดดังน้ี 

 วิสัยทัศน  
 “แหลงผลิตอาหารและการทองเท่ียว ช้ันนําของ ASEAN”  

 พันธกิจ 
 ๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
 ๒. เรงพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยู 
 ๓. ยกระดับการทองเท่ียวใหมีช่ือเสียงระดับ Top Ten ของ ASEAN 

 เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี 
 ๑. สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย ตามเกณฑนานาชาติ 
 ๒. จังหวัดเพชรบุรีผานเกณฑเมืองนาอยู 
 ๓. จังหวัดเพชรบุรี บรรลุเปาหมายการทองเท่ียวของคนในภูมิภาค ASEAN 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมท่ี
ไดรับตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ/รอยละ ๑๐๐ 
 ๒. รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกลุมเปาหมายท่ีผานการตรวจเตรียมความพรอมตามระบบ
รับรองมาตรฐาน GAP/รอยละ ๑๐๐ 
 ๓. ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 
 ๔. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 
 ๕. ระดับคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 
 ๖. ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด /ระดับ ๕ 
 ๗. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 
 ๘. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 
 ๙. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 
 ๑๐.ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม/ ระดับ ๕ 
 ๑๑.รอยละของวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 
 ๑๒.จํานวนประเพณี/กิจกรรมท่ียกระดับไปสูนานาชาติ /๕ กิจกรรม 
 ๑๓.รอยละหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๔ 
 ๑๔.ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 
 ๑๕.ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 
 ๑๖.ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 
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 ๑๗.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียว/รอยละ ๓ 
 ๑๘.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว/รอยละ ๓ 
 ๑๙.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 
 ๒๐.รอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 
 ๒๑.อันดับของเมืองนาเท่ียวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 

 ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรี 
 จากแนวทางหลักของการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีท่ีมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตร ดานสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานการทองเท่ียว พบวา ควรมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพของท้ัง ๓ ดานควบคูกัน สรุปแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีประจําป พ.ศ.
๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐ ไดดังแผนภาพแสดงแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
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โครงสรางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

แหลงผลิตอาหารและการทองเท่ียว
ช้ันนําของ ASEAN 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย ตามเกณฑนานาชาติ 

๒.จังหวัดเพชรบุรี ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการ
ทองเท่ียวของคนในภูมิภาค ASEAN 

เกษตรไดมาตรฐาน/อาหาร 

มีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเท่ียวช้ันนํา 

ของภูมิภาค ASEAN 

- รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับ
การ ตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ/รอยละ ๑๐๐ 

- รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายท่ีผานการตรวจเตรียมความพรอมตามระบบการ
รับรองมาตรฐาน GAP /รอยละ ๑๐๐ 

- ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 

ความปลอดภยั 

- ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

- ระดับคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

ธรรมาภิบาล 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 

ความสะอาด 

- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม/ระดับ ๕ 

วัฒนธรรม 

- รอยละของวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 

- จํานวนประเพณี/กจิกรรมท่ียกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กจิกรรม 

คุณภาพชีวิต 

- รอยละหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๔ 

- ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียว/รอยละ ๓ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว/รอยละ ๓ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 

- รอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 

- อันดับของเมืองนาเท่ียวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 

๑.ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

๒.เรงพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
๓.ยกระดับการทองเท่ียวใหมีช่ือเสียงระดับ 

Top Ten ของ ASEAN 



-๓๑- 
 

โครงสรางแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

แหลงผลิตอาหารและการทองเท่ียว
ช้ันนําของ ASEAN 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย ตามเกณฑนานาชาติ 

๒.จังหวัดเพชรบุรี ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.จังหวัดเพชรบุรี เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการ
ทองเท่ียวของคนในภูมิภาค ASEAN 

เกษตรไดมาตรฐาน/อาหาร 

มีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเท่ียวช้ันนํา 

ของภูมิภาค ASEAN 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภยัไดมาตรฐาน และลด
ตนทุนการผลิต 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ 

๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมี 

๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปองกันการกัดเซาะและรุกลํ้าชายฝงทะเล แมนํ้า 
ปาไมและภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงทองเท่ียวของกลุมครอบครัว กลุมผูช่ืนชอบการทองเท่ียว
เชิงนิเวศน เปนศูนยกลางของการจัดประชุมและสัมมนา 

๓.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภยั และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ 

๑.ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

๒.เรงพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
๓.ยกระดับการทองเท่ียวใหมีช่ือเสียงระดับ 

Top Ten ของ ASEAN 



-๓๒- 
 
 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ๓ 
ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 กลยุทธ ท่ี ๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย                
และไดมาตรฐาน 
 กลยุทธท่ี ๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
 กลยุทธท่ี ๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ 
 กลยุทธท่ี ๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและสงเสริมใหเกษตรกร       
ลดการใชปุยเคมีและใชปุยชีวภาพ/จุลินทรียทดแทนการใชปุยเคมี 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
 กลยุทธท่ี ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและปองกันการกัดเซาะและรุกลํ้า
ชายฝงทะเลและแมนํ้า 
 กลยุทธท่ี ๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 กลยุทธท่ี ๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กลยุทธท่ี ๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
 กลยุทธท่ี ๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 กลยุทธท่ี ๒.๖ การอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การทองเที่ยวช้ันนําของภูมิภาค ASEAN 
 กลยุทธ ท่ี ๓.๑ สงเสริมใหจังหวัดเพชรบุรีเปนแหลงทองเท่ียวของกลุมครอบครัวและ            
กลุมผูช่ืนชอบการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
 กลยุทธท่ี ๓.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวก    
ดานการทองเท่ียว 
 กลยุทธท่ี ๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๓- 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 

จากการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกับการพิจารณา
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกขององคการบริหารสวนตําบลไร โคก (SWOT)                
จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดแก ผูบริหาร             
สมาชิกสภา อบต. ฝายปกครอง ผู นําชุมชน ประชาชน สวนราชการและภาคธุรกิจเอกชน          
โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรต้ังแตยุทธศาสตร
ระดับชาติ ยุทธศาสตรระดับภาค ทิศทางการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบุรี สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก และกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ไดดังน้ี 

วิสัยทัศน (Vision) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

       วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 
        ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน        
ช้ันนําของ ASEAN  

พันธกิจ (Mission) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

พันธกิจ 
๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีช่ือเสียงของจังหวัด ประเทศ     

และของ ASEAN 

ตัวชี้วัด 
     ๑. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวนแปลง/ฟารม
ท่ีไดรับตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ /รอยละ ๑๐๐ 
 ๒. รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายท่ีผานการตรวจเตรียมความพรอมตาม
ระบบการรับรองมาตรฐาน GAP /รอยละ ๑๐๐ 
 ๓. ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 
 ๔. รอยละของเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลด
ระยะเวลา/รอยละ ๑๐๐ 
 ๕. ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

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



-๓๔- 
 

๑๐. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/
ระดับ ๕ 
๑๑. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม/ระดับ ๕ 

 ๑๒. รอยละของวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 
 ๑๓. จํานวนประเพณี/กิจกรรมท่ียกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กิจกรรม 
 ๑๔. รอยละของหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๐๐ 
 ๑๕. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 
 ๑๖. ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 
 ๑๗. ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 
 ๑๘. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียว/รอยละ ๓ 
 ๑๙. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว/รอยละ ๓  

๒๐. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 
 ๒๑. รอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 
 ๒๒. อันดับของเมืองนาเท่ียวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๕- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน 

และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ช้ันนําของ ASEAN 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย  
ตามเกณฑนานาชาติ 

๒.ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.ตําบลไรโคก เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการทองเท่ียวของคน
ในจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 

สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/ 

อาหารมีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเท่ียวช้ันนํา 

ของจังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค ASEAN 

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

- รอยละของจํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ผานการตรวจเตรียมความพรอมตามระบบการรับรอง
มาตรฐาน GAP /รอยละ ๑๐๐ 

- ระดับความสําเร็จอาหารปลอดภัย ระดับ ๕ 

- รอยละของเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลดระยะเวลา/รอยละ ๑๐๐ 

ความปลอดภยั 

- ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

- ระดับคะแนนเฉล่ียถวงนํ้าหนักการจับกุมผูกระทําผิด/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จการแกไขปญหายาเสพติด/ระดับ ๕ 

ธรรมาภิบาล 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ/รอยละ ๘๕ 

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนยบริการรวม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต/ระดับ ๕ 

ความสะอาด 

- ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม/ระดับ ๕ 

วัฒนธรรม 

- รอยละของวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดดําเนินการอนุรักษ/รอยละ ๑๐๐ 

- จํานวนประเพณี/กจิกรรมท่ียกระดับไปสูนานาชาติ/ ๕ กจิกรรม 

คุณภาพชีวิต 

- รอยละหมูบานผานเกณฑหมูบานพอเพียง/รอยละ ๑๐๐ 

- ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคม/ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จรายไดตามเกณฑ จปฐ./ระดับ ๕ 

- ระดับความสําเร็จของกระบวนการดําเนินงานสุขภาพดีวิถีเพชร/ระดับ ๕ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียว/รอยละ ๓ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว/รอยละ ๓ 

- รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ/รอยละ ๓ 

- รอยละของแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา/รอยละ ๒๐ 

- อันดับของเมืองนาเท่ียวของ ASEAN ไมเกินอันดับ ๑๐ ของกลุม ASEAN 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมี
ช่ือเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 
 



-๓๖- 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน 

และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ช้ันนําของ ASEAN 

พันธกิจ 

๑.สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัย  
ตามเกณฑนานาชาติ 

๒.ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 
๓.ตําบลไรโคก เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการทองเท่ียวของคน
ในจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 
 

สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/ 

อาหารมีความปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

การทองเท่ียวช้ันนํา 

ของจังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค ASEAN 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภยัไดมาตรฐาน และลด
ตนทุนการผลิต 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ 

๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทนการใชปุยเคมี 

๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว 

๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปองกันการรุกลํ้า ลําคลอง ปาไมและภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว กลุมผูช่ืนชอบการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบความปลอดภยั และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
ธรรมชาติ 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยูตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน  
๔. เรงพัฒนาและยกระดับแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมี
ช่ือเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 



-๓๗- 
 

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

 

 ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็น ดังตอไปน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : สินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 กลยุทธ ท่ี ๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย                
และไดมาตรฐาน และลดตนการผลิต 
 กลยุทธท่ี ๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 
 กลยุทธท่ี ๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ 
 กลยุทธท่ี ๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตรแกเกษตรกรและสงเสริมใหเกษตรกร       
ลดการใชปุยเคมีและใชปุยชีวภาพ/จุลินทรียทดแทนการใชปุยเคมี 
 กลยุทธ ท่ี ๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร              
ท่ีสะดวก รวดเร็ว  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
 กลยุทธท่ี ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและปองกันการกัดเซาะและรุกลํ้า
ชายฝงทะเลและแมนํ้า 
 กลยุทธท่ี ๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 กลยุทธท่ี ๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กลยุทธท่ี ๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
 กลยุทธท่ี ๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 กลยุทธท่ี ๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การทองเที่ยวช้ันนําของจังหวัด ประเทศและภูมิภาค ASEAN 
 กลยุทธท่ี ๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว      
และกลุมผูช่ืนชอบการทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
 กลยุทธท่ี ๓.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบความปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวก    
ดานการทองเท่ียว 
 กลยุทธท่ี ๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรม โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม       
ภูมิปญญาและธรรมชาติ  

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.ไรโคก 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการวิเคราะหยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี        

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหมีความสอดคลองเช่ือมโยง

กัน เพ่ือใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปทิศทางเดียวกัน ในเปาหมายท่ีวา “ไรโคกเปน

ชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย            

แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถิ่น และแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน ชั้นนําของ ASEAN” 



-๓๘- 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรของ อบต.ไรโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด
เพชรบุร ี

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

เกษตรได
มาตรฐาน/อาหาร 

มีความปลอดภัย 
 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

เมืองนาอยู 
 

การทองเท่ียวช้ันนํา 

ของภูมิภาค ASEAN 
 

สินคาเกษตรได
มาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
 
 

การทองเที่ยวช้ันนําของ

จังหวัด ประเทศ และ

ภูมิภาค ASEAN 

 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ี
ปลอดภัยไดมาตรฐาน และ
ลดตนทุนการผลิต 
๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลง
นํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเกษตร 
๑.๓ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
แปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ 
๑.๔ เสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแก
เกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
ทดแทนการใชปุยเคมี 
๑.๕ พัฒนาเสนทาง
คมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/
อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 

๒.๑ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปองกันการรุก
ลํ้า ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง 
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหาร
จัดการท่ีดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิด
สุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศนของกลุมครอบครัว 
กลุมผูช่ืนชอบการทองเท่ียว
เชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และส่ิงอํานวย
ความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ภูมิทัศนและกิจกรรม โดย
อาศัยทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา และธรรมชาติ 



-๓๙- 
 

แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (Strategy Map) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

ไรโคกเปนชุมชนนาอยู มีวิถีชีวิตเรียบงายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภยั 

แหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ช้ันนําของ ASEAN 

๑. ผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัยใหได
มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

๒. พัฒนาเชิงบูรณาการ
เพ่ือสูมาตรฐานเมือง 
นาอยูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. สงเสรมิแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาและประเพณี
ทองถ่ิน  

๔. เรงพัฒนาและ
ยกระดับแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศนใหมีช่ือเสียง
ของจังหวัด ประเทศและ
ของ ASEAN 
 

๑.สินคาเกษตร/อาหาร
ไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 
 

๒.ตําบลไรโคก  
ผานเกณฑเมืองนาอยู 
 

๓.ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 
 

สินคาเกษตรได
มาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

ผานเกณฑมาตรฐาน
เมืองนาอยู 
 
 

การทองเที่ยวช้ันนําของ

จังหวัด ประเทศ และ

ภูมิภาค ASEAN 

 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ี
ปลอดภัยไดมาตรฐาน และ
ลดตนทุนการผลิต 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลง
นํ้าใหมีปริมาณและคุณภาพ
เหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
แปรรูปทั้งในและ
ตางประเทศ 

๑.๔ เสริมสรางองคความรู
ดานการเกษตรแก
เกษตรกร และสงเสริมให
เกษตรกรลดการใชปุยเคมี  
โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
ทดแทนการใชปุยเคมี 

๑.๕ พัฒนาเสนทาง
คมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/
อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว 
 

๒.๑ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปองกันการ   
รุกลํ้า ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง 
ความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความเขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๒.๔ สงเสริมการบริหาร
จัดการท่ีดีของภาครัฐ 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิด
สุขภาพดีวิถีเพชร 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
เปนอัตลักษณที่ดีงาม 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคก
เปนแหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศนของกลุมครอบครัว 
กลุมผูช่ืนชอบการทองเท่ียว
เชิงนิเวศน   
๓.๒ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และส่ิงอํานวย
ความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ภูมิทัศนและกิจกรรม  
โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา และธรรมชาติ 



-๔๐- 

บทที ่๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสินคาเกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 

พันธกิจ  ผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 

เปาประสงค สินคาเกษตร/อาหารไดมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 - จํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP  

- จํานวนเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร/อาหาร สะดวก ปลอดภัยและลดระยะเวลา 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๑.๑ สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร อาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน  
และลดตนทุนการผลิต 

- จํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP  
- จํานวนแปลงเกษตรกรกลุมเปาหมายท่ีผานการตรวจ 
เตรียมความพรอมตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP  
- อาหารปลอดภัยในระดับมาตรฐานนานาชาติ  

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหลงนํ้าใหมีปริมาณ 

และคุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร 

- จํานวนแหลงนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 
- ปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอกับการเกษตร 
- คุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมกับการเกษตร 

๑.๓ สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปท้ังในและตางประเทศ 

- การขยายตัวทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
- จํานวนผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดรับการแปรรูป 

๑.๔ เสริมสรางองคความรูดานการเกษตร 

แกเกษตรกร และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใช
ปุยเคมี โดยใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย ทดแทน 

การใชปุยเคมี 

- จํานวนแหลง/ศูนยเรียนรูดานการเกษตร 
- จํานวนเกษตรกรท่ีใชปุยชีวภาพ/จุลินทรีย 
- ผลผลิตทางการเกษตรท่ีไมมีสารเคมีปนเปอน 

๑.๕ พัฒนาเสนทางคมนาคมสําหรับขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร/อาหารท่ีสะดวก รวดเร็ว 

- จํานวนเสนทางคมนาคมเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนเสนทางคมนาคมท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา 
ความเช่ือมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรท่ี ๑ เกษตรไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรท่ี ๑ สินคาเกษตร  
ไดมาตรฐาน/อาหารมีความปลอดภัย 
 



 

 

 

-๔๑- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
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
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ สงเสริม/พัฒนาสินคา
เกษตร/อาหารใน
หมูบานใหได
มาตรฐานความ
ปลอดภัย มีระบบ
ขนสงผลผลิตท่ีดี 
สะดวก รวดเร็ว 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ท่ีได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๕
แปลง/
ฟารม 

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

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

-๔๒- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
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
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ จัดหาและพัฒนา
แหลงนํ้าใหมีปริมาณ
และคุณภาพ
เหมาะสมกับ
การเกษตร 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ท่ีได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๒ 
แหง 

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

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

-๔๓- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
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
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ สงเสริมการตลาด
สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูปท้ัง
ในและตางประเทศ 

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ท่ีได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๒ 
ผลิตภัณฑ 

-โครงการสงเสรมิ
การตลาดสินคา
เกษตรและ
ผลิตภัณฑแปรรูป 
๑๐ โครงการ 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

-๔๔- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
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
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

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

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ท่ีได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๖ 
แปลง/
ฟารม 

-โครงการเสริมสราง
องคความรูดาน
การเกษตรแก
เกษตรกรฯ ๓๐ 
แปลง/ฟารม 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๔๕- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
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
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

สินคาเกษตร
ไดมาตรฐาน/ 
อาหารมีความ

ปลอดภัย 

 

สงเสริมสินคาเกษตร/
อาหาร 

ใหไดมาตรฐาน 

ความปลอดภยั  
ตามเกณฑนานาชาติ 

 

มีสินคาเกษตร/อาหาร
ปลอดภัยไดมาตรฐาน
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

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

สินคา
เกษตร/
อาหาร
ปลอดภัย
ท่ีได
มาตรฐาน
นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๖ 
เสน 

- โครงการกอสราง
ถนน คสล./ถนน 
แอสฟนติกส
คอนกรตี 
๓๐ เสน 
 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 



 

 

-๔๖- 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 

พันธกิจ  พัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือสูมาตรฐานเมืองนาอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ตําบลไรโคก ผานเกณฑเมืองนาอยู 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 - จํานวนการแกไขปญหายาเสพติด  

- จํานวนศูนยบริการรวม 
- จํานวนปาชุมชน 
- จํานวนประเพณี/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๒.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ปองกันการรุกลํ้า ลําคลอง ปาไมและภูเขา 

- แหลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดรับการ
ดูแลรักษา 
- จํานวนทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

๒.๒ เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

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

๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความเขมแข็งของสังคม และพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- จํานวนแหลงสาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนระบบสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 
- คุณภาพของระบบสาธารณูปโภคดีข้ึน 
- ระบบโครงสรางพ้ืนฐานพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายไดเพียงพอตอการ
เล้ียงชีพและดูแลครอบครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒.๔ สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ - จํานวนศูนยบริการรวมเพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนไดรับบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 

๒.๕ สรางสุขภายใตแนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน 
- จํานวนผูปวยในชุมชนลดลง 
- จํานวนโรคระบาด/โรคติดตอลดลง 

๒.๖ การอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

- จํานวนประเพณี/ภมิูปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการสืบทอด 
- จํานวนประเพณี/ภมิูปญญาท่ีไดรับการสงเสริมให
เปนอัตลักษณของชุมชน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 

 

-๔๗- 

ความเช่ือมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรท่ี ๒ ผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู 
 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรท่ี ๒ ผานเกณฑ
มาตรฐานเมืองนาอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๔๘- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน  

เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
ปองกันการรุกลํ้า    
ลําคลอง ปาไมและ
ภูเขา 

ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 
ดานความ
ปลอดภัย 
ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม 
และคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ิมพ้ืนที่
ปาชุมชน 
รอยละ 
๒๐ /ป 

-โครงการรณรงค
ปลูกตนไม 
-โครงการเพ่ิมพ้ืนที่
ปาชุมชน 
-โครงการรณรงค
ปองกันไฟปา 
 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
สวนโยธา 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

-๔๙- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน  

เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ เสริมสรางความม่ันคง 
ความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

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

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

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

สํานักงาน
ปลัด 

สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

-๕๐- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน  

เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ เสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ความ
เขมแข็งของสังคม 
และพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

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

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสงเสรมิ
การดําเนินชีวิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
-โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ถนน ไฟฟา ประปา 
และสาธารณูปโภค
ตาง  ๆ 
๓๐ โครงการ 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 

 

 

 



 

 

-๕๑- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน  

เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ สงเสริมการบริหาร
จัดการท่ีดีของภาครัฐ 

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
การศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 
สวนการคลัง 

 
 

 

 

 

 



 

 

-๕๒- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
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 
-โครงการสุขภาพดี
วิถีเพชร 
๓๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

-๕๓- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน  
เมืองนาอยู 

ผานเกณฑ
มาตรฐานเมือง
นาอยูท้ังระบบ
ในเขตจังหวัด 
 

ผานเกณฑ

มาตรฐาน  

เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู 

ตําบลไรโคก ผานเกณฑ
เมืองนาอยู ดานความ
ปลอดภัย ธรรมาภิบาล 
ความสะอาด 
วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิต 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ การอนุรักษภูมิปญญา 
ประเพณีทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ี
เปนอัตลักษณท่ีดีงาม 

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

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
-โครงการสืบสาน
ประเพณีทองถ่ิน 
-โครงการสงเสรมิ  
อัตลักษณที่ดีงาม
ของทองถ่ิน 
๓๐ โครงการ 

สวน
การศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 

 



 

 

-๕๔- 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวชั้นนําของจังหวัด ประเทศ และภูมิภาค ASEAN 

พันธกิจ  สงเสริมแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน เรงพัฒนาและยกระดับ 
  แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนใหมีช่ือเสียงของจังหวัด ประเทศและของ ASEAN 

เปาประสงค ตําบลไรโคก เปนพ้ืนท่ีเปาหมายการทองเท่ียวของคนในจังหวัด ประเทศ 
                     และภูมิภาค ASEAN 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 - จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน  

- จํานวนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
- จํานวนนักทองเท่ียว 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

๓.๑ สงเสริมใหตําบลไรโคกเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงนิเวศนของกลุมครอบครัว กลุมผูช่ืนชอบ   
การทองเท่ียวเชิงนิเวศน   

- จํานวนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 

๓.๒ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบความ
ปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว 

- เสนทางคมนาคมสําหรบันักทองเท่ียว ท่ีสะดวก 
ปลอดภัย เพ่ิมข้ึน 
- จํานวนส่ิงอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

๓.๓ พัฒนาแหลงทองเท่ียว ภูมิทัศนและกิจกรรม  
โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และ
ธรรมชาติ 

- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญา และประเพณีทองถ่ิน
เพ่ิมข้ึน 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด 
 สวนโยธา, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเช่ือมโยง 
 ๑.ยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี : ยุทธศาสตรท่ี ๓ การทองเท่ียวช้ันนําของภูมิภาค ASEAN   

 ๒.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก : ยุทธศาสตรท่ี ๓ การทองเท่ียว
ช้ันนําของจังหวัด ประเทศ และภูมิภาค ASEAN 

 

 

 



 

 

 

-๕๕- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว

ช้ันนําของ

จังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค  

ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภมิูภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมิูภาค 
ASEAN 

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

เปนพ้ืนที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
แหลง
ทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๒ 
แหลง
ทองเที่ยว 

-โครงการสงเสรมิ
พ้ืนทีท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน 
-โครงการ
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยว 
๑๐ โครงการ 

สํานักงาน
ปลัด 

สวน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
สวนโยธา 

 
 

 

 



 

 

-๕๖- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว

ช้ันนําของ

จังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค  

ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมิูภาค 
ASEAN 

๖ ๑๒ ๑๘ ๒๔ ๓๐ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบ
ความปลอดภัย 
และส่ิงอํานวย
ความสะดวก   
ดานการทองเที่ยว 

เปนพ้ืนที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
แหลง
ทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการกอสราง  
ส่ิงอํานวยความ
สะดวกดานการ
ทองเที่ยว 
-โครงการเสริมสราง
ความปลอดภัย     
ในการทองเที่ยว 
๓๐ โครงการ 

สวนโยธา สํานักงาน
ปลัด 

 
 

 

 

 



 

 

 

-๕๗- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกจิ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/ 
แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความ 
กาวหนา 

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนวย 

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 

การทองเท่ียวช้ัน
นําของจังหวัด 
ประเทศ และ
ภูมิภาค ASEAN 
ท้ังระบบในเขต
จังหวัด 
 

การทองเที่ยว

ช้ันนําของ

จังหวัด ประเทศ 

และภูมิภาค  

ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่ 
เปาหมายการทองเที่ยว 
ของคนในประเทศและ
ภูมิภาค ASEAN 

ตําบลไรโคก เปนพ้ืนที่
เปาหมายการทองเที่ยว
ของคนในจังหวัด 
ประเทศ และภมิูภาค 
ASEAN 

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

เปนพ้ืนที่
เปาหมาย
การ
ทองเที่ยว
ของคนใน
จังหวัด 
ประเทศ 
และภูมิภาค  
ASEAN  
มีรายได
และจํานวน
นักเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
แหลง
ทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

ปละ ๖ 
โครงการ 

-โครงการพัฒนาและ
สงเสริมแหลง
ทองเที่ยว 
-โครงการสืบสาน 
ภูมิปญญา ประเพณี 
และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
๓๐ โครงการ 
 

สวน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 
สวนโยธา 

 
 

 

 




