
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานเมืองนาอยู

    ๒.๖ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษภูมิปญญา ประเพณีทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเปนอัตลักษณท่ีดีงาม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑ กิจกรรมจากรุนปูสูรุนหลาน เพ่ือจัดกิจกรรมจากรุนปูสู

รุนหลาน
เยาวชนภายในตําบลไร
โคก
หมูที่ ๑ - หมูที่ ๖

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชน รอยละ ๘๐ เขารวม
กิจกรรมสืบสานภูมิปญญา

สวนการศึกษา

  (งบ อบต.)

๒ ทําบุญบานไกลไปไหวพระ เพ่ือจัดกิจกรรมเที่ยวบาน
ไกลไปไหวพระ

ปละ ๑ ครั้ง ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑๕๐,๐๐๐ พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ 
บํารุง และสืบสาน

สํานักงานปลัด

(งบ อบต.)   

๓ ทําบุญกลางบาน 
หมูที่ ๓ - หมูที่ ๕

เพ่ือจัดกิจกรรมทําบุญ
กลางบาน 
หมูที่ ๓ - หมูที่ ๕

ปละ ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
จารีตและประเพณีอัน
ดีงาม

พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ 
บํารุง และสืบสาน

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๔ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม

เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ

ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี
 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

งบประมาณและท่ีมา
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม

ประชาชนไดรวมกัน
ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 
จารีตและประเพณีอัน
ดีงาม

เยาวชนภายในตําบล
ไรโคกไดรับการ
ถายทอดภูมิปญญา
จากปราชญชาวบาน
ในตําบล



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๕ ธันวาคม
เพ่ือจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ

ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๖ กิจกรรมวันปยะมหาราช และวัน
สําคัญอ่ืนๆ

เพ่ือจัดกิจกรรม วันปยะ
มหาราช 
๒๓ ตุลาคม

ประชาชนในตําบลไรโคก ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรต์ิเนื่องในวันปย
มหาราช

ประชาชนไดรวมกันแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีและสงเสริม
สถาบันพระมหากษัตริย

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๗ อุมลูกจูงหลานเขาวัดฟงธรรม เพ่ือจัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

ประชาชนในตําบลไรโคก ๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
จัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ 
บํารุง และสืบสาน

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๘ สนับสนุนงานประจําปวัดหัวนา
(ยอนรอยหลวงปูแกว)

เพ่ือสนับสนุนงานประจําป
วัดหัวนา
(ยอนรอยหลวงปูแกว)

งานประจําปวัดหัวนา
ตําบลไรโคก

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมกัน
จัดกิจกรรมอุมลูกจูง
หลานเขาวัดฟงธรรม

พระพุทธศาสนาไดรับการทํานุ 
บํารุง และสืบสาน

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๙ สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต

ปละ ๑ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ กิจกรรมวันประเพณี
สงกรานตไดรับการ
สนับสนุน

กิจกรรมประเพณีสงกรานต
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๐ สนับสนุนกิจกรรมเทศนมหาชาติ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเทศ
มหาชาติ

ปละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมเทศน
มหาชาติไดรับการ
สนับสนุน

กิจกรรมเทศนมหาชาติไดรับ
การสืบสานใหคงอยู

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๑ สนับสนุนกิจกรรมทําบุญลานตากขาว เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ทําบุญลานตากขาว

ปละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมเทศนทําบุญ
ลานตากขาวไดรับ
การสนับสนุน

กิจกรรมทําบุญลานตากขาว
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ (KPI)

๒,๕๕๙ ๒,๕๖๐ ๒,๕๖๑
๑๒ สนับสนุนกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมแห

เทียนเขาพรรษา
ปละ ๑ ครั้ง ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ กิจกรรมแหเทียน

เขาพรรษาไดรับการ
สนับสนุน

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
ไดรับการสืบสานใหคงอยู

สวนการศึกษา

(งบ อบต.)   

๑๓ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวัย)

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
(ศูนยสามวัย)

พ้ืนที่ตําบลไรโคก - ๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ กิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (ศูนย
สามวัย)าไดรับการ
สนับสนุน

กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวัย) ไดรับ
การสงเสริม/สนับสนุน

สวนการศึกษา

 (งบ อบต.)  

๑๔ เด็กปฐมวัยรักษภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเด็ก
ปฐมวัยรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น

เด็ก ศพด.ตําบลไรโคก ๒๐,๐๐๐ - - ๒๐,๐๐๐ กิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน (ศูนย
สามวัย)าไดรับการ
สนับสนุน

กิจกรรมอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น (ศูนยสามวัย) ไดรับ
การสงเสริม/สนับสนุน

สวนการศึกษา

(อบต.)    

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ) รวม
ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา


